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Ve dnech 27. – 28. dubna 2022 se konal v oblasti polské části těšínského Slezska 
v Brenné jedenáctý ročník mezinárodní ekumenicko-právní konference, nyní na 
téma Ecclesia in Europa on the 20th Anniversary of Pope John Paul II’s Apostolic 
Exhortation. Konferenci uspořádala Katedra kanonického práva a ekumenismu 
Teologické fakulty Slezské univerzity v Katovicích ve spolupráci s Cyrilometo-
dějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou teologie 
University of Constanța (Rumunsko) a Řeckokatolickou teologickou fakultou 
Prešovské univerzity.

Organizační tým Teologické fakulty Slezské univerzity pod vedením dr hab. 
Andrzeje Pastwy k účasti pozval odborníky ze středoevropského prostoru – socio-
logy, kanonisty, právníky a teology. Podrobnější informace o akci jsou zveřejňovány 
na webové stránce: http://www.ekumenizmiprawo.pl/.

Předchozí dva ročníky konference se nekonaly pro epidemiologická omezení 
v souvislosti s nákazou Covid-19. Několik let předtím, vždy první den konference, 
probíhal na Slezské univerzitě v Katovicích a druhý den v Brenné; letošní konfe-
renci organizátoři uspořádali již pouze v Brenné v rekolekčním domě katovické 
arcidiecéze.

Během prvního dne představil sociologický pohled prof. Wojciech Świątkiewicz 
(Slezská univerzita v Katovicích), který hovořil na téma Identita osudu a volby: 
rutina kontinuity a próza odmítnutí; prof. Zygfryd Glaeser (Opolská univerzita) 
představil pohled papeže Jana Pavla II. v uvedené encyklice jako poselství míru; 
prof. Piotr Kopiec (KUL, Lublin) představil oblast práce v globalizované Evropě 
ve vnímání Konference evropských církví a prof. Józef Budniak (Slezská univerzita 
v Katovicích) řešil otázku, nakolik je ekumenismus potřebný v současné Evropě.

Odpolední program vyplnily tyto referáty: Idea transcendence a rozvoje Ev-
ropy v kontextu exhortace Ecclesia in Europa (prof. Pavol Dancák, Prešovská 
univerzita); Drama dvou nadějí: Sekulární versus křesťanský projekt Evropy 
(prof. Krzysztof Wieczorek, Slezská univerzita v Katovicích); Zítřek je často 
prezentován jako něco bezútěšného a nejistého; budoucnost je nahlížena více 
s hrůzou než s touhou (Ecclesia in Europa, č. 8): mezi zkušeností ztráty naděje 
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a jejím nalezením (prof. Marek Rembierz, Slezská univerzita v Katovicích) a Vliv 
technologií na lidské myšlení a hodnoty (doc. Lucjan Klimsza, Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita Ostrava).

Diskuse probíhala vždy po každém bloku přednášek a pokračovala při večerním 
neformálním setkání některých účastníků.

Druhý den konference byla představena tato témata: Ecclesia in Europa – Teo-
logické a pastorační výzvy pro církev (dr. Przemysław Sawa, Slezská univerzita 
v Katovicích); Apologie křesťanství v současném evropském kontextu (prof. Prze-
mysław Artemiuk, Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského, Varšava); Synodalita 
a otázka subjektivity laiků v církvi (prof. Aleksander Bańka, Slezská univerzita 
v Katovicích); Synodální církev – církev budoucnosti (prof. Wilhelm Rees, Univer-
zita Innsbruck); Biblicko-teologické a organizačně-strukturální aspekty exhortace 
Ecclesia in Europa (doc. Stanislav Přibyl, Jihočeská univerzita v Českých Budě-
jovicích); Religiozita podle sčítání lidu v ČR a SR 2021 ve světle posynodální 
exhortace Ecclesia in Europa: Důvod naděje? (doc. Jiří Dvořáček, Cyrilometodějská 
teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci); Vize Evropy hodnot Jana 
Pavla II. v exhortaci Ecclesia in Europa (prof. Elżbieta Szczot, KUL Lublin); „Noc 
kostelů“ – pastorační odpověď na výzvy exhortace Ecclesia in Europa (prof. Damián 
Němec OP, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) 
a Migrace lidí a výdělečná zaměstnanost v kontextu uváděné exhortace (dr. Jacek 
Szczot, Vyšší škola personálního managementu Konin, Polsko).

Při závěrečné diskusi a u společného oběda byly domlouvány a plánovány 
budoucí společné aktivity. Konference se účastnilo asi 50 odborníků z řad kano-
nistů, sociologů a teologů (včetně studentů a doktorandů). Jednacími jazyky byly 
polština, angličtina a němčina.

Příspěvky z tohoto setkání budou publikovány ve formě anglicky psaných od-
borných článků, uveřejněných v časopise Ecumeny and Law, vydávaném Slezskou 
univerzitou v Katovicích. Závěr z jednání i z diskusí můžeme shrnout konstato-
váním nutnosti hledání nových cest dialogu, ekumenismu, nových forem evange-
lizace a přiblížení křesťanství nejen v částečně odkřesťanštěných zemích (Česká 
republika, Rakousko), ale i v zemích s převahou katolictví (Polsko, Slovensko), 
kde již tradiční způsob předávání víry přestává dostačovat. Konference se tradičně 
účastnilo více členů Společnosti pro církevní právo, dva z nich poprvé.

Monika Menke


