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Medzinárodný kongres Európokej spoločnosti pre katolicku teológiu
Bratislava (Slovensko), 28. augusta 31. augusta 2019

-

Nádej. Do čoho vkladám: našu nádej?
Ctenl' kolegovia,

cteni doktorandi,
s veľkou radosťou va's pozývam na medzinárodný kongres Európskej spoločnosti pre katolícku
teológiu, ktorý sa uskutoční v Brati-lave (Slovensko) od 28. augusta do 31. augusta 2019 s názvom

Nádej
Do čoho vkladáme našu nádej?
V našich časoch sme svedkami spochybňovania nádeje. Rozpad zabehnutých ekonomických
systémov, rozpad štátov a spoločnosti, rodin, priateľstiev a nedôvera v politické štruktúry nás kladie
pred otázku, či sa nádej vytratila zo skúsenosti súčasného človeka. Čo znamená nádej pre stamúcu
Európu, v ktorej sa eutanázia stáva prijatel'nejšou? Ak preživsme nádej len v tomto živote, môže byť

zmysluplne prítomná aj po smrti?
Skeptické pohľady na projekt zjednotenej Europy nás tiež pozývajú k zamysleniu sa nad tým,
aká je nádej spoločnej Európy. Viseere konflikty medzi prislusnikmi rôznych náboženstiev nás nútia
zamyslieť sa nad tým, či môžeme mať nádej vo vzájomné spolužitie. Aká je nádej kresťanov, ktori sú
v niektorých krajinách prenasledovaní? Aká je nádej imigranta, ktorý veri v lepšiu budúcnosť? Aká je
na'dej mladých v Cirkvi? Aká je na'dej Cirkvi v mladých? Tiež vzdelávanie je úzko späté s nádejou
v lepšiu budúcnosti Akým spôsobom môžeme vprocese vzdelávania aformovania spolupracovať
s druhými?
Ľudský život avza'jomne' vzťahy sú postavené na dôvere anádeji. Nádej je jedným zo
základných postojov biblického človeka, a teda jedným z pilierov kresťanskej teológie. Nádej je
dôležitou súčasťou nielen ľudskej spoločnosti, ale sj samotnej ľudskej skusenosti. Nádej sa vo
všeobecnosti vzťahuje k zmyslu — súvisí s významom toho, čo sa deje alebo toho, čo očakávame, že sa
bude diať, avšak zmysel toho, čo nevlastnime je zčasti neznámy, tajomný. ]e našou základnou
voľbou, vktorej tlmočíme posledný zmysel našej existencie. A preto, hoci ako veriaci hovoríme
o nádeji ako o teologálnej čnosti, nádej sá náeliádZá tak v srdciach veriacich. ako i tých. ktori neveria
Každý máme nádejo Do čoho alebo do koho ju však vkladáme?
Všetky tri monoteistické náboženstvá sú vo svojej podstate eschatologicke' a naša nádej je
eschatologická, nie utopioká. Nádej je univerzálnou kvalitou dynamickej ľudskej skúsenosti, ktorá nás
posúva vpred k eschatologickej buducnosti. Človeku lepšie porozumieme, ked' odkryjerne moment
na'deje v dynamike jeho motivácie.
Vol'bou te'my nádeje a hľadania toho, do čoho vkladáme našu nadej, Bratislavský
medzinárodný kongres neponúka iba te'mu, ale ponúka hľadanie toho, čo nás spája. Ponúka nádej. Pre
každého jednotlivca, ako aj pre všetkých spoločne Pre svet, pre Cirkev a pre náboženstvá.
odbornici z viacerých kontinentov predstavia pojem nádeje
svetoví
Významní
v interdisciplina'mej perspektíve. Centrálnu os plenárnych prednášok paralelne doplnia konferenčné
sekcie a workshopy, ktore' ponúknu priestor na premyslenie ústrednej témy nádeje vo vzťahu k
Filozofii, politike, pedagogike, sociálnej práci, charite, medzináboženskemu dialógu a ekumenizmu

Ráno 28. augusta začne na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity Emerging Scholars
conference, kde profesori, doktorandi a postdoktorandi ponúknu kra'tke prezentácie. Call For papers
začne 24. septembra 20l8. Informacie o ňom, ako aj o celej konferencii nájdete na webovom sídle:
https:/lwww.esctcongressZOl9.net
Kongres začne večer 28. augusta v hoteli Crowne Plaza privítaním a uvedením témy
kongresu. V roku 2019 bude Európska spoločnosť pre katolícku teológiu oslavovať so rokov od svojho
založenia. Osobne sa veľmi teším, že túto významnú udalosť oslávime v Bratislave a že názov, ako aj
podna'zov kongresu poukážu na skutočnosť, že teológia má svoje miesto v spoločnosti, v Cirkvi a na
univerzite.
Online registrácia kongresu začne 1. februára 2019. Objednali sme viacero cenovo dostupných
izieb; pozývame tých, ktorí by radí využili túto možnost'. Tieto budú ponúknuté spôsobom, ktorý
uprednostní prvých nahlásených. S veľkou radosťou tiež oznamujem, že sa nám podarilo získať určitú
finančnú výpomoc pre tých profesorov a študentov, ktorí si požiadajú o túto formu pomoci
(registračné poplatky, cestovné náklady a ubytovanie).
Ako viceprezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu s potešením pozývam kolegov
a študentov (ako aj tých, ktorí sa zaujímajú o teológiu), aby sa zúčastnili nášho budúceho kongresu,
ktori opätovne zhromaždi teológov z celej Európy a z viacerých teologických disciplín. Teším sa na
naše spoločné premýšľanie, výmenu myšlienok a úctivé priatelstvo, ktoré tak výstižne charakterizuje
našu Európsku spoločnosť pre katolícku teológiu.
Teším sa na vás v Bratislave budúci rok.
S úctivým

pozdravom

z“ %

doe. ThLic. Miloš L'

ner, D.Th.

viceprezident ESCT, dekan TFTLI

The ESC7", ľnunded in 1989, bnngs together many theologians ňvm among the tliŕĺerent countries ofEurope
les members war/r at theolngical institutes, universities, academíes, scnn'nan'cs, and within both Church and
society The aim of the European Society far Catholic Theo/og)! is to pmmute the academit' disciplíne nf

Catholic [IIED/Ugy primari/y at the intersection where Church and society meet. As a systematic rel7ectl'nn nn
“faith see/(ing Understanding; Catholic then/„gy engages in internscrnlrnary research and education which lis
both layal and constmctl'vely critical of the Church, while at the same tíme meeting the highest zraz/emir
standards of the academy The Society ořřěrs itself as a service both to the Church and to saciety across
Europe by supporting its members, both lay and clen'c, in engaging with the many questions that challenge
Christian [sich as well as contemporary European culture.

