
 

Česká společnost pro katolickou teologii ve spolupráci s KTF UK v Praze Vás srdečně zve na 
mezinárodní konferenci 

na téma 

Současné otázky misie a evangelizace 

ve dnech 20. – 21. září 2012 

v budově Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
Praha 6 – Thákurova 3 

Konference se koná při příležitosti 50. výročí zahájení 2. vatikánského koncilu a ve spojitosti s 13. řádným 
biskupským synodem svolaným papežem Benediktem XVI. na téma: Nova evangelizatio ad christianam fidem 
tradendam. Hlavním organizátorem konference je Česká společnost pro katolickou teologii. Tato organizace, 
která sdružuje na 40 katolických teologů z České republiky, je součástí Evropské společnosti pro katolickou 
teologii, která vznikla v roce 1989 jako sdružení katolických teologů z různých evropských zemí. 

Konference Současné otázky misie a evangelizace umožní jak teologům, tak dalším účastníkům reflektovat 
aktuální problematiku evangelizace a misie z hlediska různých teologických disciplín. Konference je příležitost 
k prohloubení vlastního pohledu víry i k odborné diskusi. 

Na programu konference je šest hlavních referátů. Většinu referátů přednesou čeští teologové. Jako zahraniční 
host vystoupí prof. Maria Widl z Erfurtu. Vlastní názory a stručné příspěvky mohou účastníci přednést v rámci 
tří diskusních skupin, v nichž se bude téma konference probírat z hlediska biblické teologie, systematické 
teologie a pastorální teologie. 

Zájemci o účast na konferenci ať se přihlásí do 20. června 2012 tajemníkovi České společnosti pro katolickou 
teologii Mgr. Františku Štěchovi, Th.D. 

Kontakt: 
e-mail:   stechf@tf.jcu.cz 
poštovní adresa: TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice 

V rámci konference bude pro účastníky zajištěn oběd ve čtvrtek 20. září a občerstvení během jednání. 
Ubytování si zajišťuje každý účastník individuálně. 

Účastnický poplatek (platí se v hotovosti při registraci): 

Akademičtí pracovníci a odborná veřejnost 200 Kč 
Členové ČSKT 100 Kč 
Studenti a doktorandi 50 Kč 
Konference je dotována z členských příspěvků členů ČSKT a podpořena KTF UK bezplatným poskytnutím 
konferenčních prostor. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Jménem předsednictva ČSKT: doc. Michal Kaplánek, Th. D., předseda 
 Mgr. František Štěch, Th. D, tajemník 



 

Současné otázky misie a evangelizace 
20. – 21. září 2012 

PROGRAM 

Čtvrtek 20. 9. 2012 

od 8.30   Registrace účastníků 

9.30   Zahájení konference 

10.00 – 13.00  Hlavní referáty (s možností stručných dotazů) 

Prof. Ladislav Tichý, Th.D.  

Novozákonní základy a impulsy evangelizace 

Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.  
Vzájemná korelace mezi evangelizací a systematickou teologií 

Prof. Dr. Maria Widl 

Evangelizační poslání jako výzva pro církev v sekularizované společnosti 

Prof. ThDr. Pavel Filipi 

„Evangelicky evangelizovat“ – dokument Společenství evangelických církví v Evropě 

z r. 2006 

13.00 – 14.30  Přestávka na oběd (oběd je zajištěn v Arcibiskupském semináři) 

14.30 – 16.30  Práce v diskusních skupinách 

Skupina A: Evangelizace z hlediska biblické teologie  

Skupina B: Misiologie a evangelizace 

Skupina C: Evangelizace, nová evangelizace a pastorační praxe církve 

16.30 – 17.00  Přestávka 

17.00 – 19.00  Jednání v plénu 

   Prezentace výsledků jednotlivých diskusních skupin 

   Panelová diskuse s referenty obou dní konference 

Pátek 21. 9. 2012 

8.30   Mše svatá pro účastníky a hosty konference 

9:30 – 11.00  Hlavní referáty – pokračování 

doc. Michal Kaplánek, Th.D. 

Měnící se tvář evangelizace v posledních padesáti letech 

prof. Pavel Ambros, Th.D. 

Od evangelizace k základnímu misijnímu poslání tvořivé menšiny 

11:00   Závěr konference 


