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Bůh v otázce: náboženský jazyk a jazyky sekulární

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
milé doktorandky a milí doktorandi,
Evropa je dnes často označovaná jako sekulární kontinent. Sekularizace
a náboženská indiference v mnohém charakterizují společenský život.
Mnoho lidí se považuje za „nábožensky amuzikální“, nezřídka se
setkáváme s novými a výraznými formami ateismu, které jsou často
podloženy přírodními vědami. Zároveň však můžeme pozorovat i rozličné známky „návratu
náboženství“. Mnoho lidí se promyšleně věnuje otázkám duchovního smyslu života a
angažuje se v různých náboženských tradicích. Rozličná mimo-křesťanská náboženství jsou
rovněž přítomná v každodenním životě Evropanů. V souvislosti s tím se ve veřejném prostoru
stále více debatuje o významu náboženství.
Následující Mezinárodní kongres Evropské společnosti pro katolickou teologii (ESCT) se
zaměří na evropskou debatu mezi věřícími, hledajícími a nevěřícími. Svým tématem: „Bůh v
otázce: náboženský jazyk a jazyky sekulární“, chce kongres hledat odpověď na výše
naznačené otázky: Jak můžeme jako členové církve a teologové hovořit o Bohu, aby se
poselství Ježíše Krista mohlo stát srozumitelným a oslovujícím pro dnešního člověka a mohlo
tak hrát pozitivní roli v socio-kulturním a politickém utváření Evropy? V rozhovorech
s filosofy, žurnalisty a politiky se tyto příležitosti a výzvy ještě více vyjasní.
Akademická část kongresu se bude sestávat z následujících částí:
-

hlavní příspěvky následované otevřenou diskusí;
prezentace výzkumných projektů s možností jejich mezinárodního propojení
(“Thematic Sessions”);
prezentace krátkých příspěvků k tématu kongresu (“Parallel Papers”);
udílení cen mladým vědcům za nejlepší studie k tématu kongresu a udělení ceny
„Evropská teologická kniha let 2011-2012”;
setkání národních sekcí

Evropská společnost pro katolickou teologii podporuje Evropskou teologii jako vědu, která
má své místo mezi ostatními akademickými disciplínami. Společnost reprezentuje celou šíři

teologického bádání a všechny jeho specializace ve všech zemích Evropy. Podporuje
interdisciplinární spolupráci a vytváří sítě, které upevňují teologii jako akademické a
Evropské úsilí. Díky svým aktivitám propaguje práci mladých vědců a pomáhá svým členům,
aby přispívali k řešení reálných problémů ve společnosti i v církvi.
Jako viceprezident ESCT zodpovědný za organizaci kongresu Vás srdečně zvu do Brixenu
v Jižním Tyrolsku, který bude hostit náš kongres od 29. srpna do 1. září 2013.
Doktorandi a post-doktorandští studenti jsou srdečně zváni k účasti na juniorské konferenci
ESCT, která proběhne rovněž v Brixenu 28. srpna 2013. Juniorská konference nabízí
jedinečnou příležitost představit svůj výzkumný projekt kolegům z jiných zemí a diskutovat
jej s nimi. Příspěvky do juniorské konference nemusí být v souladu s hlavním tématem
kongresu. Jednotlivé příspěvky budou rozděleny do sekcí, které povede vždy někdo
z předsednictva ESCT.
Je mi také velkým potěšením, že mohu pořádat kongres ve spolupráci s PhilosophischTheologische Hochschule Brixen a doufám, že Vás společně s teology z celé Evropy budu
moci přivítat v Brixenu.

Prof. Dr. Martin M. Lintner OSM
Viceprezident ESCT
Brixen, v září 2012
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N.B.:
-

Další informace (Call for papers, ocenění atd.) můžete nalézt v němčině, angličtině
francouzštině a italštině na webových stránkách kongresu: www. et-kongress.info

-

Detailní program a možnosti registrace na kongres budou rozeslané a publikované na
internetových stránkách kongresu v únoru 2013.

www.et-kongress.info

