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Obsah přednášek: Otevřeme „zlatý věk“ patrologie – 4. A 5. století. Pokusíme se proniknout do složitého vývoje křesťanského myšlení v konfrontaci s heterodoxními proudy, zejména arianisem (později manicheismem, donatismem, pelagianismem apod.), budeme sledovat profilaci teologie Atnanasia Alexandrijského, kappadockých otců, Jana Zlatoústého, Cyrila Alexandrijského, složitý fenomén tzv. monofysitismu a nestorianismu. Neopomeneme ani vývoj na Západě (Ambrož, Augustin, Jeroným).  V přednáškách sledujeme nejen historické a literární souvislosti, ale také aktuální přínos otců pro život církve v současném světě a jejich spirituální odkaz.

     Naznačený obsah se promítne do výukových týdnů LS přednášek po 3 hodinách týdně.
Předpokládá se, že jako v zimním semestru, posluchači přečtou několik textů (úryvků) od probíraných autorů nejlépe v originále, příp. za pomoci překladů do živých jazyků.

Požadavky k ústní zkoušce: prostudování přednášek a jedné ze standardních učebnic (viz níže), diskuse o přečtených textech a vhled do souvislostí dogmatických, etických, liturgických, spirituálních i právních.
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