
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá

v sobotu 14. 5. 2016 od 9:30 religionistickou konferenci:

Andělé a démoni v 19.21. století
Seznam přednášejících s anotacemi příspěvků

Akademický blok:

doc. ThDr. Ivan O. Štampach (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice):

Andělé mezi monoteismem a polyteismem – religionistický pohled

Anotace:

Tradiční  religionistika  schematicky  dělila  náboženství  na  monoteistická  a  polyteistická. 

Podrobnější  prozkoumání  přítomnosti  andělů  v  Bibli  a  v  některých,  zejména  paralelních 

proudech  křesťanství,  např.  V  křesťanském  hermetismu  a  anthroposofii  a  mormonismu 

ukazuje,  jak  je  tato schematizace nemístná, a  jak spíše platí, že monoteistické  i polyteistické 

aspekty  najdeme  ve  všech  náboženstvích  jako  pokusy  přiblížit  se  z  různých  stran  ke 

komplexnějšímu postižení transcendence. 

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy):

Andělé a démoni v současném islámu

Anotace:

Víra v anděly, satany a džiny je ukotvena v Koránu i v širokém spektru tradic. Lidová zbožnost 

ji  zřetelně  rozšířila  a  pestře  obohatila.  Naše  přednáška  věnuje  zvláštní  pozornost  začlenění 

angelologie do vrcholné středověké falsafy a mystiky (zvl. Avicenna, Suhrawardí) ve směru k 

povznesení perspektiv člověka. V moderní době jednak pokračují v nových podmínkách snahy 

o  racionalizaci,  jednak  jsou  témata  využívána  v  politických  ideologiích  a  zápasech 

polarizovaných muslimských společností. Oproti zásadnímu odporu islámského teologického 

myšlení ke staroíránskému či gnostickému zobrazování zápasu rovnovážných sil dobra a zla 

soudobí  radikálové  neváhají  tradiční  představy  nadpřirozených  mocí  do  svých 

apokalyptických  vizí  vkládat  a  protivníky  v  jejich  duchu  stigmatizovat.  Objevují  se  ale  také 

nové proudy hodnocení pomyslného světa. K novým pojetím džinů (např. u Seyyeda Hoseina 



Nasra)  se přimykají  okrajové projevy od modifikací  tradičního exorcismu až k postmoderní 

hravosti.

doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity 

Karlovy):

Andělé a démoni  pravoslavná perspektiva

Anotace:

Andělé ‐ jejich stvoření. Démoni ‐ jejich původ. Kdo je Anděl Velké Rady ve Starém zákoně?

Mgr. Marek Vinklát, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy):

Židovská magická literatura a proměny mýtu o třech strážných andělech

Anotace:

Zaručeně nejznámějším démonem v židovské tradici je démon ženského pohlaví jménem Lilit. 

Původ jejího jména lze bezpečně vystopovat až k sumerskému náboženství. Židovská tradice ji 

přisoudila  roli  vražedkyně  novorozeňat  a  logicky  je  tak  zmiňována  v  židovských 

apotropaických  textech určených pro  těhotné ženy. Úhlavními nepřáteli Lilit  v  tomto druhu 

židovské literatury jsou tři strážní andělé, jejichž jména se během tisíciletí ustálila v podobách 

Senoj,  Sensenoj  a Senmangalof.  V  přednášce  budou  představeny  druhy  židovských 

apotropaických textů, které ve svém zaříkávání užívají mýtu o Lilit a třech strážných andělech. 

Bude  kladen  důraz  na  proměny  jmen  andělů  a  na  jejich  původ,  který  lze  osvětlit  s  pomocí 

novoasyrských porodních zaříkávání. 

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy):

Leo Taxil, Charles Hacks, svobodní zednáři a ďábel v 19. století

Anotace:

Příspěvek  se dotýká  tzv. Taxilovy aféry  z konce 19.  století, mapuje  její  krátkou historii  ‐  od 

inspirace  protizednářskou  encyklikou  Humanum  genus  a  až  po  Taxilovo  skandální 

sebeodhalení a diskreditaci katolické církve. Popisuje zakladní prvky struktury démonologie 

Taxilovy  skupiny,  regionální  a  celoplanetární  démonologii,  propojení  s  některými  idejemi 

zednářských skupin atd.



ThDr. PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity 

Karlovy):

Andělé a démoni v díle významných teologů 20. století

Anotace:

Ve 20. století  se angelologie a démonologie dostaly na okraj  teologického zájmu. Víra v  tyto 

fenomény a v nutnost jejich uchopování mizela stejně rychle, jako se rozvíjela novodobá věda. 

Na  příkladu  dvou  významných  učenců  20.  století  –  protestantského  teologa  Karla  Bartha  a 

katolického teologa Hanse Urse von Balthasar bude ukázáno, že stále působili badatelé, kteří 

otázce existence a působení andělů a démonů přikládali  význam.

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy):

Modlitba exorcismu v učení a současné praxi římskokatolické církve

Anotace:

V  římsko‐katolické  církvi  je  východiskem  pastorační  pomoci  v  oblasti  osvobozování  od 

svázání mocí temnoty biblický základ a jeho následná systematická reflexe. Vlastní služba má 

svou  liturgickou  a  paraliturgickou  formu  a  je  upravena  také  kanonickým  právem.  Cílem 

přednášky  je představit  tyto základní  souřadnice exorcistické  služby a upozornit na oblasti, 

které jsou dnes předmětem diskuse o tom, jak by tato činnost měla lépe odpovídat současné 

pastorační situaci.

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy):

Satanovi stoupenci dnes skrytě působí! Satanismus a konspirační teorie

Anotace:

V  80.  letech  minulého  století  se  ve  Spojených  státech  a  později  v celém  západním  světě 

vzedmula  vlna  paniky  ze  satanismu.  Termín  „satanské  rituální  zneužívání“  se  stal  velmi 

frekventovaným. Někteří  psychiatři  a  psychoterapeuti  a  některé  kliniky  se  specializovali  na 

odhalování potlačených vzpomínek a mezi nimi hrály velkou roli údajné vzpomínky právě na 

zneužití  v dětství  satanskými  kulty.  Také  v  některých  evangelikálních  sborech  vznikla 

specifická  služba  osvobozování  od  důsledků  satanského  zneužívání.  Protože  se  nedařilo 

prokázat  pravdivost  těchto  údajných  vzpomínek,  vznikla  konspirační  teorie  o  existenci 



světové  satanistické  sítě,  do  níž  by  měli  být  zapojeni  nejen  aktivní  satanisté,  ale  i  jejich 

ochránci v policii, státních úřadech, vládách i královských rodinách. Během 90. let tato panika 

pomalu utichla,  ale konspirační  teorie o  spiknutí  satanistů žije dále, například mezi odpůrci 

takzvaného  Nového  světového  řádu  (NWO).  Satanistické  rituální  zneužívání,  potlačené 

vzpomínky na účast při satanistických rituálech a satanistická konspirace – to vše ukazuje, že 

postava  satana  je  významným  prvkem  západního  lidového  náboženství.  Je  ovšem  patrně 

důležitější pro antisatanisty než pro satanisty.

Mgr. Rut Jochanan Weiniger, Th.D. (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy):

Andělé v reklamě a populární kultuře

Anotace:

Hledání kořenů současné popularity andělů jako mnohovrstevnatého motivu, zahrnujícího mj. 

prvoplánovou roztomilost, erotickou nevinnost či naopak svůdnost, nádech tajemna i možnost 

navázání  na  tradiční  formy  spirituality.  Oscilace  soudobých  andělů  mezi  posvátným  a 

pohádkovým. 

Blok žité religiozity:

Petr Kalač (Dokumentační centrum českého hermetismu):

Andělé a démoni v novodobém českém hermetismu

Anotace:

V příspěvku budou představeni representanti novodobého českého hermetismu, kteří se více 

či  méně  angažovali  v  angelologické  či  démonologické  praxi.  Zvláštní  zaměření  bude  na  ty, 

kteří inspirují i dnešní generace badatelů na tomto poli. 

Zdeněk Hrubý:

Andělé a démoni v kabale

Anotace:

Příspěvek se zaměří na kabalistickou praxi  týkající se andělů a démonů. Ta se od 19. století 



opírá  především  o  kompendia  Sefer  šošan  jesod  olam,  Sefer  Raziel  ha‐malach  a  Sefer  ha‐

mešiv. Podíváme se tedy podrobněji na tato díla a jak podle nich praxe vypadá. 

Ing. Oldřich Válek (spoluzakladatel Sdružení badatelů v psychotronice):

Andělé a démoni z pohledu české psychotroniky

Anotace:

Psychotronika byla  oborem  lidského poznání,  který  se  tvořil  na  základě  studia přirozeného 

vnímaní světa člověkem. Tento obor souvisel však především s pozorováními a experimenty, 

které  se  dotýkaly  psychiky  člověka  a  k  ní  vázaným  fenoménům  a  jevům  označovaným 

nejčastěji  jako paranormální,  a dále  tzv.  psychotronických  interakcí  (tj.  interakcí  organismu 

člověka a jeho vědomí s prostředím, objekty a subjekty v něm).

Příspěvek  obsahuje  vybrané  příklady  pozorování  a  experimentů  souvisejících  s  anděly  a 

démony  jako  lidskými  interpretacemi  skutečnosti,  kterou  lze  měřit  fyzikálními,  resp. 

fyzikálněchemickými metodami.

Konference se koná na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v aule H109 na 

adrese Pacovská 350/4, Praha 4. Vstup volný.

Web: www.htf.cuni.cz/religionistika                           Email: hermetismus@htf.cuni.cz


