
 

 

 

 

 

 

Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století – 

Církevní reformy a nábožensko-politické střety v raném novověku 

  

pořádá kolokvium 
  

 

Posvátný obraz mezi úctou a nenávistí 
 
  

Kostel sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice 

21. května 2019, 10:00 – 17:30 hod. 

 Moderuje: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 

 

Kolokvium bude zaměřeno na téma obrazu a jeho místa v životě křesťanského 

společenství, úcty a neúcty k obrazům a jejich teologickým předpokladům. Uctívání 

obrazů stejně jako ikonoklasmus je třeba chápat jako jeden z faktorů formování 

církevní identity v době konfesně rozděleného křesťanstva raného novověku. 

 
Svou účast potvrďte na e-mail: komise17st@gmail.com do 19. května 2019. 
 
Organizace: 
Mgr. ThLic. Tomáš Parma, Ph.D. (CMTF UPOL) 
Mgr. Jiří Just, Th.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.) 
P. Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (KTF UK)  
Mgr. Ota Halama, Th.D. (ETF UK)  

  
Kolokvium je pořádáno v rámci práce společné komise Ekumenické rady církví v ČR 
a České biskupské konference pro české církevní dějiny 17. století jako další ze série 
každoročních odborných kolokvií otevřených široké veřejnosti připravujících souhrnný 
pohled na náboženské dějiny raného novověku. 
 

www.17stoleti.cz 
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Kolokvium 

Posvátný obraz mezi úctou a nenávistí 

21. května 2019 

Kostel sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice 

Moderuje: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 

 

Program 
 

10:00–12:30 Přivítání a hlavní referáty 

 prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (KTF UK) - Obrazy a obrazoborectví 

v církevních dějinách 

 prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR) - Katolická 

argumentace ve prospěch posvátných obrazů určená prostým věřícím 

 PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D. (Historický ústav AV ČR; 

Muzeum Náchodska) - Obraz: přítel i nepřítel evangelíků 
 

12:30–14:00 Přestávka na oběd 
 

14:00–16:30 Série koreferátů  

 ThDr. Jakub Jiří Jukl, Th.D. (Pražská pravoslavná eparchie) - Neděle pravoslaví 

a její bohoslužebné texty. Oslava svatých obrazů.  

 doc. Ota Halama, Th.D. (ETF UK) - Čeští utrakvisté a posvátné obrazy 

 doc. Ondřej Jakubec, Ph.D. (FF MU v Brně) - Kontinuita a diskontinuita 

posvátného obrazu na Moravě v 16. a 17. století 
 

15:00 Přestávka 
 

 PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (KTF UK) - Didaktika či estetika: rozdílné pojetí 

uměleckého díla v prostoru 

 Mgr. Roman Káčerek (PedF UK) - Vyobrazení mariánských zázraků 

v areálech poutních míst 

 PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. (KTF UK) - Ikonografický motiv 

Porziunkulového zázraku v české malbě 17. století 

 PhDr. Milan Svoboda, PhD. (FP TU v Liberci) - Panna Marie Hejnická 

uctívaná a zamlčená 

 ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF UK) - Počátky CČSH - posvátné obrazy, 

jejich úcta a výtvarné umění 
 

16:45 Moderovaná závěrečná diskuse 

17:30 Závěr kolokvia 
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