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Zápis ze zasedání kuratoria ESCT 22. – 23. února 2014 (Varšava) 

1. Zápis ze zasedání kuratoria ESCT v Salamance 2013 

Schválení zápisu proběhne 23. 2. 2014, až se s ním členové kuratoria seznámí. Kopie 
byly rozdány na začátku zasedání. 

Zápis ze zasedání kuratoria ESCT v Salamance byl 23. 2. 2014 schválen. 

Pro příště bylo navrženo, aby zápis přicházel členům kuratoria dříve. Např. do 
jednoho měsíce od konání kuratoria. Jeho přijetí pak může proběhnout formou 
elektronického hlasování. Kuratorium tento návrh odsouhlasilo. Sekretář ESCT zašle 
členům kuratoria zápis do jednoho měsíce. 

2. Newsletter a internetové stránky 

Newsletter vychází třikrát do roka jako doposud. Všechny sekce jsou povzbuzeny, aby 
posílaly informace o dění ve svém okolí. 

Internetová stránka ESCT není jen prezentací ESCT pro veřejnost, ale také 
komunikačním a informačním nástrojem pro členy. Je zde možné se zaregistrovat 
a přihlásit. Je tak možné mít přehled o svém členství v ESCT, zkontrolovat platbu 
členských příspěvků a také procházet záložky jednotlivých sekcí. Je zde také možné 
přejít na stránky vydavatele ET-Studies a po zvláštní registraci na webu Peeters 
Leuven získat přístup k ET-Studies online. Tato možnost však ještě kvůli problémům 
na straně vydavatele nefunguje úplně stoprocentně. 

Nová záložka na webu ESCT „Job openings“ – jedná se o nabídky pracovních míst. 
Vzniká zajímavý prostor pro inzerci i hledání práce v oboru teologii po celé Evropě. Je 
možné tam nejen práci hledat, ale i nabízet. 

Na webové stránky společnosti je možné dát upoutávky na konference či jiné 
zajímavé akce. Stačí kontaktovat sekretáře ESCT (Karim Schelkens; e-mail: 
Karim.Schelkens@theo.kuleuven.be) 

3. Financování a úprava členských příspěvků 

Sekretář ESCT podal zprávu o finanční situaci. Jsme spíše chudá společnost. Od roku 
2014 se zvýšil členský poplatek. Od roku 2014 je to pro naše členy (ČSKT) tedy 22 Eur, 
namísto stávajících 20. Členské příspěvky by měly být placeny pouze jednorázovou 
platbou z jednotlivých sekcí. Spolu s platbou je vždy potřeba zaslat aktuální seznam 
členů, kteří zaplatili. Profily členů budou pak snáze a rychleji aktualizovány. Platby 
musí také být zasílány během první poloviny aktuálního roku! Je zodpovědností 
předsedy či sekretáře dané sekce, aby zařídil včasné platby a zaslal aktuální seznam 
členů, kteří zaplatili. 
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V současné době je na účtu ESCT 38.000 Eur, ale ESCT ještě stále neobdržela účet za 
vydávání ET-Studies. Neví se tedy, kolik peněz budou přesně požadovat a velmi 

pravděpodobně se tak stav konta přiblíží k nule. Je také možné, že peníze nebudou 
chtít, ale nedá se s tím počítat. Peeters zatím mlčí. 

Kuratorium ESCT stojí v průměru 4-5 tisíc Eur. 

Při registraci nového člena a aktualizaci kontaktů stávajících členů je potřeba uvést 
přesnou adresu, kam má být zasílán časopis ET-Studies a registrovat se na webové 
stránce ESCT. Registraci na webu ESCT provádí členové sami, případně za asistence 
místní sekce. Sekretář sekce může zaregistrovat na webu ESCT všechny členy své 
sekce. Je zodpovědností členů aktualizovat své kontaktní údaje. 

S financováním je spojena otázka členství. Z praktických důvodů je třeba každý rok 
aktualizovat členskou základnu v národních sekcích. Neaktivní a neplatící členy je 
třeba vyloučit, neboť zatěžují systém a společnost stojí peníze (zasílání ET-Studies). 
Navrhovaný postup pro ukončení členství je tento: Když člen 2 roky nezaplatí, zaslat 
dvojí výzvu a poté vyloučit. Není možné pozastavovat členství, protože tím neplatič 
nepřestává být členem. Z praktických důvodů zvážit, zda na tuto praxi ČSKT přistoupí. 
V ESCT neplatič přestává být členem a stává se jen uživatelem webu. Na základě 
informace z příslušné sekce je mu uživatelský profil změněn z členského na 
uživatelský. 

4. ET-Studies 

Diskusi zahájil hlavní editor s dotazem, jak členové kuratoria vnímají vývoj časopisu. 
Z jeho pohledu se situace zlepšuje, ale jsou tam stále rezervy. Problematická je stále 
komunikace s vydavatelem. Proběhla diskuse na toto téma, z níž vyplynulo, že 
kuratorium je s vývojem časopisu spíše spokojené. 

Téma pro další číslo ET-Studies 2/2015 je: „Eurocentrismus v teologii“. 

Šéfredaktor informoval o procesu recenzního řízení. Jedná se o klasické, anonymní, 
dvojí recenzní řízení. 

Prezident sekce by měl podat informaci o důležitých knihovnách v ČR, kam přijde 
výroční číslo ET-Studies. To má propagovat naši společnost. Předseda by měl 
informovat knihovny o možnosti objednat ET-Studies. Informaci zaslat do června 
2014 šéfredaktorovi ET-Studies (gerhard.kruip@t-online.de) 

Stále zůstává palčivá otázka zařazení ET-Studies do databází. Pro západní Evropu to 
není tak důležité, ale pro východní Evropu je tato otázka zásadní. Je potřeba začít 
proces zařazení ET-Studies do nějakých databází, ale současný vývoj ukazuje, že 
databáze nesplnily svůj účel a přestávají být ukazatelem kvality publikací. Tento trend 
lze pozorovat zejména ve vědách, které s užíváním těchto databází začaly (např. 
ekonomie). Každopádně je potřeba sdělit šéfredaktorovi, která databáze (které 
databáze) jsou pro nás důležité. Presidium se pak pokusí do těchto databází zařadit 
i ET-Studies. 
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Na závěr projednávání tohoto bodu byl Gerhard Kruip (Mainz) znovu zvolen 
šéfredaktorem ET-Studies pro období dalších 5 let. 

5. Mezinárodní kongres ESCT 2015 

Kongres se uskuteční v Lovani, v termínu 17. - 20. 9. 2015. Bude opět začínat 
juniorskou konferencí a pokračovat hlavním kongresem. Téma konference i kongresu 
bude spjato s výročím vydání Dei Verbum – „Písmo jako srdce teologie“. Jaké je místo 
studia Písma v teologii? Více informací bude na jednotlivé národní sekce podáno 
v budoucnosti. 

Diskutovalo se o tématech jednotlivých kongresových bloků a o návrzích na 
přednášející. 

Simultánní překlady jsou drahé (v Brixenu stály 25.000 EUR) a vypadá to, že tedy 
simultánní překlady nebudou z finančních i praktických důvodů možné. Lovaň nemá 
dostatek překladatelů, které stahuje Brusel. Ceny simultánních překladů v Belgii jsou 
také nejvyšší v Evropě a lze předpokládat, že by překlady byly podstatně dražší, než 
tomu bylo v Brixenu. Hlavní referáty budou tedy přeloženy do AJ, FJ a NJ, uvažuje se 
o italštině a španělštině. 

Kongres bude opět udělovat cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy a také za 
nejlepší odborný článek. Diskutovalo se o podobě hodnocení a hodnotící komisi. 
Proces musí být transparentní a musí být inkluzívní pro co nejvíce evropských jazyků. 

6. 25. výročí existence ESCT (1989-2014) 

Tomuto výročí bude věnováno zvláštní číslo ET-Studies. Bude to poslední číslo roku 
2014 (2/2014). Téma „Historický Ježíš“, které mělo být tématem tohoto čísla, se 
posouvá jako téma ET-Studies 1/2015. 

7. 85. narozeniny prof. Hünnermanna 

Diskuse o dárku pro prof. Hünnermanna. Delegace ESCT pojede na oslavu jeho 
narozenin a předá dar od společnosti. Členové kuratoria podepsali přání. 

8. Vznik nových sekcí ESCT – Ukrajinské a Rumunské 

Zástupce Rumunska představil záměr založit Rumunskou národní sekci ESCT. Delegáti 
kuratoria diskutovali o situaci v této zemi a také o možnostech vytvoření Rumunské 
národní sekce. Padlo mnoho návrhů jak vznik nové sekce podpořit. Jako ideální se jeví 
finanční podpora ze strany fondu Renovabis. ESCT podpořila vznik Rumunské sekce 
a přislíbila pomoc při jejím vzniku. 

Poté se představil zástupce Ukrajiny. Jeho projev byl podtržen aktuálními událostmi 
na Ukrajině. Všichni sledují bedlivě další vývoj na Ukrajině. Kuratorium má za to, že 
právě z důvodu aktuální situace na Ukrajině je třeba vznik Ukrajinské sekce ESCT 
zvláště podpořit. 
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V této souvislosti zmínili zástupci Španělské a Portugalské sekce záměr sloučit své 
sekce. Vznikne tak jedna sekce, společná pro obě tyto země. 

9. Zpráva o činnosti národních sekcí 

Úkolem národních sekcí pro následující rok je přeložit své stanovy a zaslat je do ESCT. 
Bude to úkolem pro nové předsednictvo ČSKT! Přeložené stanovy je nutné zaslat do 
června 2014. Je také potřeba poslat do ET-Studies stručnou historii ČSKT rovněž do 
konce června 2014 pro výroční publikaci ET-Studies 2/2014. Členské sekce byly také 
povzbuzeny, aby posílaly pravidelně vždy v lednu zprávu o činnosti pro ESCT 
Newsletter. Stačí jeden odstavec anglického či německého textu. 

10. Vztahy ESCT s Magisteriem 

Kontakty s magisteriem jsou intenzivní. Zástupci ESCT se pravidelně setkávají se 
zástupci všech kongregací. Řeší se problematika „Nihil obstat“ s Kongregací pro nauku 
víry. Jednoznačně byl přijat požadavek přímého dialogu s kongregacemi. 
Problematické teologické otázky mají být diskutovány otevřeně. Ze strany magisteria 
je zde celá řada předsudků vůči ESCT, které je třeba v dialogu vyvracet. Tento dialog 
už je zahájen, což vypadá velice slibně. ESCT je již rozpoznána jako reprezentativní 
orgán evropských katolických teologů. Magisterium již považuje ESCT za partnera, což 
bylo nemyslitelné ještě před několika lety. Je zde tedy mnoho naděje pro 
budoucnost. 

11. Návrhy na nového presidenta INSeCT 

INSeCT je mezinárodní asociace společností pro katolickou teologii. Je jich na světě 
celkem 18. Jejich zástupci se setkávají na platformě INSeCT každé tři roky. V roce 
2014 to bude v Brazílii (Sao Paolo). Prezident ESCT Martin Lintner byl navržen nejen 
jako nový reprezentant ESCT ve výboru INSeCT, ale také jako kandidát na jejího 
předsedu. 

12. Program pro budoucí lídry v církvi 

Je zde nabídka pro financování studijních pobytů pro magisterské i doktorské studijní 
programy. Je možné získat financování i pro vyučující (post-doktorandy). Vysílající 
institucí bude ESCT. Zájemci mohou kontaktovat předsedu ESCT. 

13. Kuratorium 2015 

Zasedání kuratoria ESCT v roce 2015 se uskuteční koncem února 2015 na Maltě. 

Zapsal: František Štěch 


