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Se začátkem prosince Vám přinášíme další číslo našeho Bulletinu.
Tentokrát si prosím všimněte především informaci o novému
facebooku fakulty.
Dále pak přinášíme přehled nových knihy ÚDKU, které si zajisté
zaslouží Vaši pozornost, stejně jako dlouhá řada pozvánek na akce
v prvních týdnech adventu!
Současně s tím opět připomínáme Mikulášskou besídku KTF UK,
která se uskuteční už 10. prosince. Pokud máte chuť a síly, zapojte se!
Přejeme Vám krásný vstup do adventního období!
Za SK AS KTF UK
Klára Nechvílová a Marie Benáková

Co se děje na fakultě
KTF UK spustila nový oficiální informační kanál!
Na stránce „Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze“ na Facebooku najdete
nejčerstvější oficiální informace z dění na fakultě. Cílem je zlepšení informovanosti studentů
i veřejnosti, a také celkové rozšíření povědomí o naší fakultě a jejích aktivitách.
Proto Vás prosíme, připojte se k naší nové stránce na FB a zvěte i své kolegy a známé! Pomůžete
tím fakultě řešit mezi studenty mnohokrát diskutovaný problém týkající se nedostatečné
informovanosti! >>>>> https://www.facebook.com/KTFUK <<<<<
Mikulášská besídka proběhne již příští úterý, 10. 12. 2013!
Stále se hledají pomocníci ve všech oblastech, zvláště účinkující.
Hlaste se na známé adrese: petrjjtoman@seznam.cz; tel.: 774 721 124
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Co se děje na fakultě
Nové knihy ÚDKU
Při příležitosti oslav 10. výročí založení Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK bylo
představeno hned několik nových knih. Zde nabízíme jejich přehled a případně odkazy na
další informace.
Prvním svazkem je kniha pana profesora Jiřího Kuthana – Královské dílo v době Jiřího
z Poděbrad a dynastie Jagellonců sv. 2. Města, církev, korunní země. Praha 2013.
Dále pak byly představeny 4 svazky ediční řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium.
Přesněji se jedná o:
* svazek XIII. – Miroslav Šmied (ed.): Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2003–2013.
* svazek XIV. – Miroslav Šmied / František Záruba (ed.): Svatá Anežka Česká a velké ženy její
doby – kolektivní monografie o duchovním a kulturním odkazu sv. Anežky.
Více ZDE. Recenze ZDE.
* svazek XV. – Markéta Jarošová / Radka Těšínská-Lomičková (ed.): Ora et labora. Vybrané
kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu.
* svazek XVI. – Miroslav Šmied / František Záruba (ed.): Ve službách českých knížat a králů.
Kniha k poctě profesora Jiřího Kuthana. Více ZDE.
Dalším připravovaným svazkem by měla být kniha dr. Františka Záruby Hrady Václava IV.,
jejíž vydání je plánováno na příští rok.

Praktické
Kontakty
Nově byl na webu fakulty zveřejněn seznam všech pedagogů s kontaktními údaji a konzultačními
hodinami. Odkaz na „Přehled kontaktů na vyučující“ najdete na každé stránce fakultního webu
v boxu „Odkazy“ na pravé straně.
Přímý odkaz na web KTF UK ZDE.
Nabídka stipendií do Německa
Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) – Katolická akademická služba pro
cizince nabízí studijní a badatelská stipendia do Německa.
Více informací na webu akademické farnosti Salvator ZDE.

Zaujalo nás na FB
Vysokoškolský umělecký soubor UK Praha
Facebook ZDE.
Web ZDE.
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Zaujalo nás
Evropské projekty jsou pro UK velkou nadějí, říká budoucí rektor profesor Tomáš Zima ZDE
Vynakládá náš stát dostatek financí na vědu? ZDE
v souvislosti s tím čtěte: Společné prohlášení AV ČR, ČKR, RVŠ k navrhovanému snížení
výdajů státního rozpočtu na vědu, výzkum a veřejné vysoké školy ZDE
Výročí Ústavu dějin křesťanského umění: na slavnosti rektor vyznamenal profesora Kleina ZDE
+ Novými čestnými doktory UK se stali profesoři Dixon a Kurmann ZDE
Národní cenu vlády Česká hlava letos obdržel medievalista prof. František Šmahel ZDE

POZVÁNKY
* Vladimír Burian: Světlo pro Advent
1. – 22. prosince 2013
Akademický kostel Nejsv. Salvátora. Více ZDE.
* Lucie Svobodová Absolónova: Od porodu ke kontemplaci a zpět (vernisáž výstavy)
v pondělí 2. 12. 2013 od 17 hodin, v 1. patře teologické fakulty Thákurova 3, Praha 6
vernisáž doprovodí písničkář, básničkář a nesmělý evangelista Caine: www.caine.wz.cz
Více ZDE.
* Kdo nám upálil Mistra Jana?: Církev a víra perspektivou školního dějepisu (debata)
úterý 3. prosince 2013 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
“Jak uchopit náboženská témata v rámci sekulárního školství? Jaké představy o křesťanství
a církvích nabízí dnešní školní dějepis? Najdeme v něm i dnes nějaké pozůstatky antiklerikální
propagandy komunistického režimu? Do jaké míry odráží dějepis proticírkevní představy valné
části veřejnosti a do jaké míry je formuje? Co, jak a proč by se dnešní žáci měli učit o náboženství?” Více ZDE.
* Řádné zasedání Akademické senátu KTF UK
středa 4. prosince 2013 od 17.00 hod. v místnosti číslo P9
Pozvánka ZDE.
* Umírám láskou: Milostné dialogy z Píseň písní v liturgickém prostoru a reinterpretace
biblického textu (cyklus Literární večery)
čtvrtek 5. prosince 2013 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
Milan Balabán, Daniel Raus, Benedikt Mohelník OP, Slavomír Hořínka, Peter Vrábel
Více ZDE.
* 900 let řádu sv. Jana Jeruzalémského (výstava)
15. 11. 2013 – 5. 1. 2014, Galerie Klementinum – Výstavní sál (vstup od Mariánského náměstí, vchod B2), úterý – neděle: 10.30–18 hod. Detaily ZDE.
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Pozvánky
* Olbram Zoubek (retrospektivní výstava)
29. 11. 2013 – 2. 3. 2014, Jízdárna Pražského Hradu
Podrobnosti ZDE.
* Jak se zdobí Vánoce (výstava)
od 29. listopadu do 31. prosince, v prostorách Zimního refektáře Strahovského kláštera
v Praze; více ZDE
* Vánoční vstupné na Pražském hradě (výstava)
od 1. do 31.12. 2013
za 200,- Kč lze navštívit libovolné dvě z pěti právě probíhajících výstav – kombinovat lze
velkou retrospektivu sochaře Olbrama Zoubka, umělecko-historickou výstavu Francouzské
umění ze šlechtických sbírek a tři expozice: Obrazárnu, Svatovítský poklad a Příběh Pražského hradu.
děti a mládež do 18 let mají vstup volný; více ZDE
* Tradiční Mikulášský svařák na právnické fakultě (studentská akce)
4. 12. 2013 od 20.00, Atrium Právnické fakulty UK (tzv. bazén), nám. Curieových 7, Praha 1
Facebook ZDE. iForum ZDE.
* Vánoční charitativní trh Siriri v Jinonicích
9. 12. – 13. 12. 2013, Vestibul budovy UK v Jinonicích; více ZDE a taky TADY :)
* Stavy lidstva a svatosti. Raissa a Jacques Maritainovi (cyklus Dominikánský literární salón)
středa 11. prosince 2013 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
Debatní večer nad knihou moderuje fr. Filip Boháč OP.
Vstup volný. Více ZDE.
* Dialogy svatého Františka. Giovanni Francesco Marcorelli (1610–1651)
a Azzolino Bernardino della Ciaja (1671–1755) (cyklus Hudební večery)
čtvrtek 12. prosince 2013 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
Alena Hönigová – cembalo
Vstupné 230 Kč/120 Kč (studenti, důchodci), večerní pokladna od 18.30
Rezervace mailem: dominikanska8@op.cz, nebo telefonem: 721 676 018. Více ZDE.
* Vánoční koncert Vysokoškolského uměleckého souboru UK
pátek 13. prosince 2013 od 19.30hod., kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ulice, Praha 1
Jednotné vstupné 150,- Kč. Více ZDE.
* Antická vila Hvězda v Praze. Symbol jednoty světa a lidstva. (přednáška)
pondělí 16. 12. 2013, v 17.00 v prostoru Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu
AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, Praha 1, v zasedací místnosti ve 3. patře.
přednese prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. Facebook ZDE.
* Mezinárodní festival studentských filmů ZOOM
Přihlaste se se svým filmem do 25. 2. 2014! Podrobnosti ZDE.
Vydává Studentská komora AS KTF UK 			
E-mail: sk.as.ktf.uk@gmail.com
FB: Studentská Komora Asktfuk
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