srdečně Vás zveme na konferenci

DĚDICTVÍ
SVATÉHO KNÍŽETE ROSTISLAVA
Praha, čtvrtek 18. říjen 2012, divadelní sál opatství v Emauzích (Na Slovanech)
konferenci pořádá Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku pod záštitou
Jeho Blaženosti Vladyky Kryštofa, arcibiskupa pražského a
metropolity českých zemí a Slovenska.
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registrace
zahájení konference, Jeho Blaženost Vladyka Kryštof
Jeho Blaženost Vladyka Kryštof: Kanonizace sv. Rostislava
přestávka, občerstvení
Pavel Milko: Duchovní rozměr sv. Rostislava
Alexander Lapin: Význam cyrilometodějské mise
v kulturním povědomí slovanských národů.
oběd
Vojtěch Merunka: Mezislovanská komunikace v době
Internetu a sociálních sítí, projekt Interslavic
Lubor Mojdl: Slovanská písma, otázky vzniku Cyrilice a
Hlaholice.
Ondřej Chrást: Průběh oslav roku sv. Rostislava 2012 a
přípravy na rok 2013, rok sv. Cyrila a Metoděje.
pracovní diskuze
ukončení konference

Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština s možným překladem z ruštiny, dalších slovanských
jazyků i angličtiny.
Uvedené časy přednášek se počítají včetně diskuze po referátu. Kromě v programu uvedených přednášek
budou součástí konference také další prezentace různých prací z oblasti lingvistiky, sociologie, politologie,
archeologie a kulturních aktivit.
Oběd je možné zajistit v restauraci v prostorách kláštera v místě konání konference za cca 100 Kč.
Dopravní spojení: Stanice metra linky B - Karlovo náměstí, tramvajové a autobusové linky do stanice Moráň,
Palackého náměstí a Karlovo náměstí.

o konferenci
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku chová v hluboké úctě památku svatého
velkomoravského knížete Rostislava, který pozval v roce 862 na území našich dnešních států svaté
věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Pravoslavná církev proto vyhlásila rok 2012 rokem svatého Rostislava,
v němž si připomínáme 1150 let od připutování Rostislavova poselstva do Konstantinopole a předání
žádosti o vyslání učitelů východořímskému (byzantskému) císaři Michalu III.
Konference se koná dne 18. října v Praze v Benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma
v Emauzích. Jejím účelem je symbolicky uzavřít rok 2012, který byl mimo jiné také přípravou
k následujícímu jubilejnímu roku 2013, kdy spolu s církvemi ekumenického společenství, s občany naší
republiky i státní správou oslavíme významné výročí 1150 let od příchodu svatých věrozvěstů Cyrila a
Metoděje a také 1700 let svobody křesťanské víry udělené Ediktem milánským. Konference shrne význam
sv. knížete Rostislava pro naše země i pro celý evropský kontinent a ukáže také jakým způsobem jsme si
tento výroční rok připomínali. Významnou součástí konference budou také přednášky na různá odborná
témata, která mají vztah ke kulturnímu, náboženskému i politickému odkazu Velké Moravy do dnešní doby.

přednášky a prezentace podrobněji
Vladyka Kryštof je arcibiskupem pražským a hlavou celé Pravoslavné církve v českých zemích a na
Slovensku. Kromě pastorační, misijní a pedagogické činnosti se věnuje i vědecké a odborné publikační
činnosti.
Pavel Milko je docentem a doktorem pravoslavné teologie v Praze a zabývá se byzantologií a historií. Jeho
příspěvek se zamýšlí nad duchovním rozměrem svatého Rostislava a ukazuje ho jako důležitý faktor
cyrilometodějské misie, u které je tento rozměr neméně zásadní.
Otec Alexander Lapin je docentem laboratorní medicíny ve Vídni, doktorem chemie a pravoslavným
knězem a teologem. Slouží také jako jediný pravoslavný kněz v rakouské armádě. Jeho přednáška bude na
téma významu cyrilometodějské mise v kulturním povědomí slovanských národů a celé Evropy.
Vojtěch Merunka je docentem softwarového inženýrství a doktorem informatiky v Praze a zajímá se
o konstrukci a využití umělých zonálních jazyků. Jeho přednáška bude o zkušenostech
s mezislovanskými jazyky a mezislovanskou komunikací využívající Internet a sociální sítě.
Lubor Mojdl vystudoval inženýrskou chemii a zajímá se o obecnou a srovnávací lingvistiku, slavistiku a
austronesistiku. Je autorem encyklopedie písem světa a uznávaným českým odborníkem na jazyky a písma
Evropy. Jeho přednáška bude o možném původu slovanských abeced a zajímavých souvislostech mezi nimi.
Ondřej Chrást je tajemníkem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Jeho referát bude
pojednávat o aktivitách v letech 2012 - 2013, které pořádá Pravoslavná církev u příležitosti oslav 1150 let od
misie svatých Cyrila a Metoděje, jejichž je za Pravoslavnou církev hlavním koordinátorem.
Konference se zúčastní pan Rostislav Řepka, výkonný ředitel Institutu Svazu průmyslu ČR a výkonný
koordinátor Platformy spolupráce praxe se školami. Tým z Institutu Svazu průmyslu ČR bude pořizovat
multimediální dokumentaci a předvede možnosti využití nejmodernější mobilní výpočetní techniky
v oblasti vzdělávání a popularizace znalostí a kompetencí.
Pracovní diskuze se zúčastní osobnosti z řad odborné veřejnosti, duchovní a kulturní scény a představí svoje
práce týkající se odkazu sv. Rostislava a Velké Moravy. Účastníci konference budou také seznámeni
s memorandem Pravoslavné církve k roku sv. Rostislava.

kontakt na organizátory: vmerunka@gmail.com, ondrej.chrast@gmail.com, telefon 606 914 916

