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Mons. Prof. PhDr.Tomáš Halík Th.D., dr.h.c.

Zveme Vás na Brain&Breakfast na téma

8,30–10,00
HUB, Drtinova 5, Praha Smíchov

je profesorem Filozofické fakulty UK (přednáší filozofii a sociologii náboženství),  od r. 1990  je prezidentem  
České křesťanské akademie a farářem Akademické farnosti. Věnuje se rovněž mezináboženskému dialogu.  

Za komunistického režimu působil v náboženském a kulturním disentu, patřil k nejbližším spolupracovní-
kům kardinála Tomáška. Po r. 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty do všech 6 kontinentů, byl mj. 

hostujícím profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Papež Jan Pavel II. ho 
jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími (1990), Benedikt XVI. čestným 

papežským prelátem (2008). Je viceprezidentem Rady pro výzkum honot a filozofie se sídlem ve 
Washingtonu,  členem Evropské akademie věd a umění a řady dalších institucí. Obdržel řadu 

prestižních mezinárodních ocenění včetně Ceny kardinála Königa (2003) a Ceny Romano 
Guardiniho „za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby“ (2010), Ceny za nejlepší 

teologickou knihu Evropy (2011), čestný titul „Člověk smíření“ za zásluhy o křesťansko-
-židovský dialog (2011),  Rytířský kříž řádu za zásluhy, udělené prezidentem  Polské 

republiky(2012) a roku 2014 Templetonovu cenu (nazývanou „Nobelova cena za 
spiritualitu“). Od roku 2001 se soustavně věnuje také  spisovatelské činnosti, 

jeho knihy byly přeloženy do 18 jazyků  a vycházejí ve významných nakladatel-
stvích mnoha zemí včetně Turecka a Činy.  

O tématu
V procesu globalizace se radikálně mění postavení a role nábožen-
ství na mezinárodní scéně.Sociologové a politologové hovoří o tom, 
že postmoderní doba je dobou post-sekulární, opouštějí hypotézu, 
že náboženství je na ústupu a hovoří o globálním návratu nábožen-
ství - v politice a mezinárodních vztazích, v současné filozofii a v 
rostoucím zájmu o spiritualitu. Nejde však o návrat k tradičním 
podobám náboženství, nýbrž o jejich transformaci. Prof. Halík se 
dlouhodobě aktivně účastní mezinárodních výzkumných úkolů, 
věnujících se možnému kulturnímu, sociálnímu a politickému 
dopadu těchto změn na tvářnost našeho světa. 

Kapacita omezena! Přihlaste se do 19/2/2016 na: jan@masek.me
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