
Zápis z jednání kuratoria Evropské společnosti pro katolickou teologii (European Society for Catholic 

Theology, ESCT) 

Maďarsko, Veszprém, sobota 18. února 2023 

Kuratorium se konalo v hybridní formě, většina účastníků byla na místě, on-line byli připojeni zástupci 

kuratoria mladých, Judit Gruber a Bryan Beeckman jako spolupracovníci prezidentky ESCT Margit 

Eckholt, nový webmaster připravující web ESCT jako spolupracovník předsedy maďarské sekce. 

Nejprve prezidentka ESCT poděkovala svému týmu, v čele s Melanie Spranger, sekretářkou, dále 

Bryanovi a Judit za práci a požádala členy kuratoria o schválení finančních odměn pro tyto pracovníky. 

Bryan má na starosti ekonomickou stránku ESCT, seznámil členy kuratoria s finanční situací, která není 

špatná, ale není ani zvláště dobrá. Je třeba hledat úspory, sponzory, granty. 

Zpráva o kuratoriu mladých: je třeba hledat mladé zástupce sekcí, většině členům končí mandát 

v srpnu 2023. Zvláště důležitá je znalost jazyka – v dosavadním kuratoriu mladých byli někteří bez 

znalosti angličtiny, nebyla pak možná spolupráce. V období od října 2022 do února 2023 se 

kuratorium mladých věnovalo dvěma hlavním aktivitám: pokročila organizace konference německé 

sekce ESCT s názvem Zukunft (in) der Theologie, na níž se podílí členka kuratoria Stephanie 

Höllingerová. Organizační tým zveřejnil výzvu k předkládání příspěvků, v níž vyzývá německy mluvící 

začínající vědce, aby se přihlásili. Kuratorium mladých rovněž pracovalo na návrhu výzvy k podávání 

přihlášek pro nové členy tohoto poradního orgánu.  

 

Zprávy z jednotlivých národních sekcí: 

Portugalsko – zmíněny společné akce se španělsko skupinou, 3 noví členové, pozvání na sympózium 

v Granadě. Vedoucí této sekce je členem prezídia ESCT, domluví se kromě portugalštiny a španělštiny 

také německy, anglicky, zajímá se o Lévinase, Ricoeura. 

Maďarsko – místo konání kuratoria, využití dotací spojených s tím, že Veszprém Evropským městem 

kultury v roce 2023. Spolupracují s teologickými fakultami v Rumunsku – např. doktorandi studují on-

line programy na rumunských fakultách. 

Německo – zpráva o teologických fakultách a jejich stavu - velký tlak na publikace, hrozí zavření 

některých fakult, např. ve Fuldě. Péče o časopis ET-Studies, současný šéfredaktor bude končit, na 

konferenci v Péczi by měla proběhnout volba nového šéfredaktora, přičemž nynější šéfredaktor navrhl 

za sebe nástupce. 

Polsko – 15 míst, kde se studuje teologie, některá ale jen s 80 studenty, celkem 108 seminářů. 

Očekává se zavření některých, zdůrazňována praktická teologie v kontextu války na Ukrajině. 

Malta – nejasné členství, nemají vlastní organizaci, jednotlivci platí za sebe přímo do centrály, 

otevření spolupráci s jinými místními sekcemi, např. v rámci organizování letních škol. Na teologické 

fakultě poskytli stipendijní místa studentům z Afriky, Asie. Rok 2022 byl významný papežskou 

návštěvou v dubnu 2022 a udělením čestného doktorátu konstantinopolskému patriarchovi 

Bartoloměji I. v prosinci 2022. Teologická fakulta se zaměřila na vytváření dohod Erasmus a také na 

poskytování stipendií studentům ze zemí mimo EU, kteří pocházejí především z Afriky a Asie. 

Důvodem je skutečnost, že každoročně klesá počet přijímaných studentů, a proto se zaměřují 

především na oslovování potenciálních studentů. Fakulta také pokračovala ve spolupráci na projektu 

Universities of the Sea. Členové fakulty také spolupracovali v papežských orgánech, jako je orgán pro 



jednotu křesťanů a pro novou evangelizaci. Mezi již tradiční akce patří pořádání mezinárodní 

konference o bioetice, nyní byla s názvem Bioetika a paradox zdání. V březnu byla uspořádána 

konference Křehkost, závislost, postižení v různých fázích života. Na této konferenci se sešlo 50 

akademiků z Malty, Itálie, Francie, Maroka, Kanady, Mexika, Chile a Brazílie, kteří přednesli příspěvky 

týkající se bioetiky a zdravotního postižení z řady interdisciplinárních hledisek, včetně studií o 

zdravotním postižení, medicíny, psychologie, sociologie, teologie, tanečních studií, hudby, sportu a 

stomatologie. Mezinárodní ekumenická konference na téma Živá tradice: Kontinuita a změna jako 

výzvy pro církve a teologie v květnu 2022 ve spolupráci se Societas Oecumenica, evropskou 

společností akademiků se zájmem o ekumenu. Této konferece, která měla v plánu prozkoumat 

křesťanské chápání pojmu tradice a jeho ekumenický význam pro současný kontext, se zúčastnilo více 

než 70 zahraničních vědců. Členové fakulty se zúčastnili mezinárodní konference v indickém 

Bangalore s názvem Towards a Synodal Church. V lednu 2023 se uskutečnila konference s názvem: 

Moving Forward. Poprvé se Teologická fakulta maltské univerzity zúčastnila také letních škol 

pořádaných v září 2022 v Pécsi a přednášek pořádaných v listopadu 2022 v Olomouci. 

Chorvatsko – konala se teologická kolokvia o synodalitě: 17. září 2022 uspořádala chorvatská sekce 

Evropské společnosti pro katolickou teologii 4. teologické kolokvium na téma "Teologie a praxe 

synodality v církvi", které se konalo na Katolické teologické fakultě Záhřebské univerzity v Záhřebu. 

Kromě tří přednášejících na kolokviu, kteří jsou členy chorvatské sekce Společnosti (A. Maly, N. V. 

Kovač a D. Barić), byla zvláštním hostem a pozvanou přednášející prezidentka Evropské společnosti 

pro katolickou teologii, Prof. PhDr. h. c. Margit Eckholt z Osnabrücku, která hovořila na téma 

"Synodalita a participace: Úvahy o synodální cestě německé místní církve". Předseda také poskytl 

několik prohlášení a rozhovorů pro chorvatská církevní a veřejnoprávní média (náboženský pořad). 

Teologické kolokvium mělo dobrý ohlas v církevních a veřejných médiích: v chorvatském rozhlase, 

chorvatské televizi, na příslušných internetových stránkách a v církevním tisku. Členové společnosti 

Ana Thea Filipović a Branko Murić napsali příspěvek na téma Synodální cesta a církev v Chorvatsku 

pro plánovanou knihu ESCT s pracovním názvem Synodalita v Evropě – teologické úvahy o církvi na 

synodálních cestách v Evropě. 

Irsko – členka Cathriona Russellová byla jmenována do pracovní skupiny The Council for Catechetics 

(Irská biskupská konference). V této roli se ve spolupráci s Trócaire, Loyola Institute a školou 

uskutečnilo 26. ledna 2023 v Trinity College v Dublinu promítání filmu The Letter s dobrou účastí 

(https://www.theletterfilm.org/). Carlow College, St Patrick's založila centrum občanské 

angažovanosti. Předsedou je Michael Sherman, člen výboru ESCT. Centrum se zaměřuje na 

angažovanost širokého okruhu studentů, zaměstnanců a komunity města Carlow. Příspěvek teologie k 

jejich prvnímu Týdnu občanské angažovanosti (6. – 11. března 2023), mezioborové akci, zahrnuje 

veřejnou přednášku Dr. Milese Lessona (ředitele Výzkumného centra Iris Murdochové) s názvem Iris 

Murdochová, Irsko a nadpřirozeno (8. března, Mezinárodní den žen); veřejnou přednášku Dr. Franka 

Bosmana (Tilburg University) pro studenty druhého i třetího stupně s názvem: Hledání Boha ve 

videohrách: (9. března). Dne 11. března pořádají Carlow College, St Patrick's a SETU Waterford 

společné jednodenní veřejné sympozium s názvem: Living Synodality Now, které se zaměří na 

dynamiku současné teologie a života víry v irské kultuře. Mezi přednášejícími budou mj.: Conway 

(ředitel Irského centra pro víru a kulturu) a Julieann Moran (generální tajemnice Synodální cesty v 

Irsku). Dne 15. února uspořádal Loyola Institute společně s Karmelitánským řádem přednášku 

Fernanda Millána Romerala, O. Carm. s názvem Titus Brandsma: Etický odpor v bouřlivých časech. 

Loyola Institute také uspořádal přednášky na téma Pravá a falešná reforma v církvi od Yvese Congara, 

na jejichž pozadí probíhal proces syodality. Doktorandka Trinity College Dublin a absolventka 

magisterského studia křesťanské teologie Ursula Halliganová se jako zástupkyně irské církve zúčastnila 

Kontinentálního shromáždění v Praze. 



Skotsko – zmíněny akce a publikační činnost, výslovně zmíněna činnost profesora ze School of 

Education v Glasgow Stephena McKinneyho, který pracuje v oblasti teologie výchovy, publikoval 

v roce 2022 i reflexi nad novými objevy dětských hrobů u rezidenčních škol v Kanadě a papežskou 

návštěvou, slov papeže o genocidě, na níž se tehdy katolické školy účastnily. 

Nizozemská sekce – v letech 2022 a 2023 pořádá nizozemská sekce čtyři pololetní setkání na téma 

Teologie a informační a komunikační technologie. První dvě setkání se týkala role ICT v biblických 

studiích a Imago dei a ICT. V roce 2023 se bude diskutovat o vztahu těla a duše a nesmrtelnosti v 

kontextu ICT. Všechny příspěvky budou publikovány (v holandštině) v řadě Annalen van het 

Thijmgenootschap. 

Španělsko – mezi třemi teologickými fakultami (Montserrat, Salamanca, Madrid) není jednoduché se 

setkat v pojetí teologie, ani co se týče fundamenální teologie není nacházena jednota. Z toho plynou 

problémy pro společnou práci, přímo vyslovena otázka: Co máme dělat? A zároveň naznačena 

cesta/odpověď: Není možné jen studovat teologické otázky, je třeba se otevřít pro nové a naléhavé 

otázky.  

Francie – v zemi 5 teologických fakult, na nich cca 150 doktorandů. Velkým tématem je hledání nové 

řeči se studenty, kteří nemají dostatečné znalosti ve filosofii, neznají jazyky.  

Slovensko – obměna ve vedení, po Miloši Lichnerovi nastoupil jako předseda Jozef Jančovič, 

z Komenského univerzity, Teologické fakulty. Nabídka ke spolupráci. V národní sekci cca 25 členů. Na 

konferenci ve Vészprém přítomen Pavol Hrabovecký (spolupráce na publikaci k fundamentální teologii 

také s členem české sekce, Františkem Štěchem).  

Litva – za sekci přítomna doktorandka (z důvodu nemoci předsedkyně). Rádi se budou účastnit 

konferencí, ocení poskytnutí pozvánek, případně erasmovské pobyty. 

 

Dále diskutována budoucnost ESCT, budoucí forma uspořádání, zda nezisková organizace. Změny ve 

financování, nadále již s jistotou třeba hledat granty a dotace. Judit Gruber informovala o katolických 

společnostech mimo Evropu, informace o INSECT (International Network of Societies for Catholic 

Theology, https://www.insecttheology.org/). 

Připomenuta možnost zaslat až 2 knihy za národní sekci do soutěže o katolickou publikaci let 2021, 

2022, prodloužen termín pro návrhy do konce dubna 2023. 

Prezidentka ESCT informovala, že bude pokračovat podpora Ukrajiny ve válce, kterou rozpoutalo 

Rusko na Ukrajině. 

Dále připomenuta možnost se ještě přihlásit na setkání členů ESCT s papežskou kurií, které proběhne 

23.–26. dubna (za českou sekci pojede doc. Michal Kaplánek). 

Připomenuta letní konference a potřeba se včas zaregistrovat (https://pphf.hu/esct2023/). 

 

Zapsala: Zuzana Svobodová 


