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SOBOTA

26. 4. 2008
MĚSTSKÁ KNIHOVNA K LATOVY, SPOLEČENSKÝ SÁL

08.00—13.00

Sympozium „VÍRA A MODERNÍ ČLOVĚK“

08.00—8.10

Zahájení

08.10—09.10

Člověk a náboženství, Jan Sokol

09.15—10.15

Dialog víry a nevíry — v každém z nás, Tomáš Halík

10.20—11.20

Sekularizace — požehnání či prokletí, Václav Umlauf

11.25—12.25

Rozhovor víry s moderním světem Benedikta XVI.,
František Hylmar

…
15.00—15.30

Autogramiáda: Tomáš Halík, Jan Sokol

15.30—16.30

Diskuse k tématu „Víra a moderní člověk“ Jan Sokol,
Tomáš Halík, Václav Umlauf, František Hylmar
JEZUITSKÝ KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ
PANNY M ARIE A SV. IGNÁCE V K LATOVECH

17.00

KAISERREQUIEM — Johann Joseph Fux
Celebruje: P. František Hylmar,
provinciál České provincie SJ
Promluva: P. Tomáš Halík
Hudební provedení: Kolegium pro duchovní hudbu
pod vedením Víta Aschenbrennera

NEDĚLE

27. 4. 2008
JEZUITSKÝ KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ
PANNY M ARIE A SV. IGNÁCE V K LATOVECH

10.00

MISSA PRIMI TONI OCTO VOCUM
Stefan Bernardi
Celebruje: Mons. František Radkovský,
biskup plzeňský
Hudební provedení: Kolegium pro duchovní hudbu
a smíšený sbor Šumavan, řídí Vít Aschenbrenner

Barokní interier jezuitského kostela v Klatovech, foto Martin Milfort
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Anotace: Náboženství je z hlediska filosofického i religionistického fenoménem lidských dějin. Vztah člověka k božství se ve starověku, středověku, novověku i postmoderně postupně vyvíjel. Jaké jsou antropologické konstanty tohoto vztahu
v psaném slově, architektuře, umění i v rituálních projevech?
Může člověk přijmout křesťanské poselství, aniž by se musel vydělit z moderní společnosti? Uvědomuje si dnešní společnost rozdíl mezi vírou a náboženstvím? A co to
náboženství vůbec je? Na poslední otázku můžeme odpovědět společně s Hegelem, že
náboženství je „vědomím absolutního ducha o sobě samém jako duchu“ či s W. Jamesem,
který chápe náboženství jako „city, činy a zkušenosti jednotlivců v jejich osamělosti,
pokud nahlížejí svůj vztah k čemukoliv, co pokládají za božské.“ A jak chápeme náboženství my dnes a jak jej cítili barokní lidé?
Tomáš Halík, Dialog víry a nevíry — v každém z nás

15.00—15.30

17.00

Jan Sokol, Člověk a náboženství

MISSA PRIMI TONI OCTO VOCUM
Stefan Bernardi
Celebruje: Mons. František Radkovský,
biskup plzeňský
Hudební provedení: Kolegium pro duchovní hudbu
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Anotace: Dialog mezi vírou a nevírou není spor mezi dvěma vyhraněnými skupinami
lidí, probíhá uvnitř každého člověka, který se nebrání přemýšlet o podstatných životních otázkách. V každém přemýšlejícím věřícím je i pochybovač, skeptik a „nevěřící“,
v každém „nevěřícím“ je také kdesi možnost pochybovat o svých pochybnostech, být
„věřící“. „Ten druhý v nás“ se vynořuje s různou intenzitou v různých životních situacích — bylo by dobře, abychom ho poznali, přizvali ho k dialogu a nepotlačovali ho
— naopak, kultivovali ho v sobě. Potlačení „toho druhého“ často vede k fanatismu: náboženští fanatici promítají své pochybnosti na druhé a také mnohdy militantní ateisté
ukazují, že nejsou s tím druhým v sobě hotovi. S využitím skeptika v sobě může věřící
prohloubit svou víru (např. destruovat falešné obrazy Boha). Víra bez pochybnosti
by skončila ve fundamentalismu, nevíra bez naděje, která vychází z víry, by skončila
v cynismu. Potřebují se navzájem!
Václav Umlauf, Sekularizace — požehnání či prokletí?
Anotace: Od 17. století se v západní civilizaci prosazuje myšlení, které není založeno na
křesťanském vidění světa nebo jej dokonce přímo odmítá. Pokrok přírodních a společenských věd v 19. století tento vývoj značně urychlil a jeho důsledky neseme dodnes.
Křesťanský pohled na sekularizaci musí vidět tento složitý jev pozitivně. Podrobný rozbor totiž ukazuje, že původní dynamika sekularizace přímo souvisí s poselstvím Bible.
František Hylmar, Rozhovor víry s moderním světem Benedikta XVI.
Anotace: Joseph Ratzinger vede dlouhá léta náročný rozhovor s námitkami proti víře
a praxi katolické církve. V dialogu pokračuje i jako papež Benedikt XVI. Ve svém
posledním okružním listu Spe salvi představuje a nabízí křesťanskou víru jako staletími prověřený příspěvek k odpovědi na neodbytné existenciální otázky člověka. Otvírá
horizonty a povzbuzuje moderního člověka k odvaze překročit “rozumnou vírou”
práh mezí, které si ve svém myšlení od Osvícenství sám ukládá. Nemusíme se omezovat jen na „malé naděje“. „Velká naděje“ se sice vymyká z dosahu pozitivistického
myšlení, ale není iluzí.

