Ekumenický institut Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Institut
ekumenických studií v Praze a Vyšší odborná škola Jabok zvou
na 47. víkendový seminář pro zájemce o teologii

PŘÍSTUPY K ČLOVĚKU
V TEOLOGIÍCH LATINSKÉ AMERIKY
Seminář se koná jako součást projektu Univerzitní výzkumná centra UK
č. 204052 „Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“.

Datum a místo konání: 30. 11. a 1. 12. 2018, VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Anotace: Impulzem pro výběr tématu je výročí 50 let od přelomové konference
latinskoamerických biskupů v Medellínu v roce 1968. Medellín vnesl do církevní a
teologické diskuse témata osvobození, preferenční opce pro chudé a
křesťanských základových skupin. Seminář se bude zabývat otázkami, jak se
během minulých padesáti let utvářel pohled na člověka v Latinské Americe
z pohledu tamních teologií, a to na pozadí kulturních, náboženských a politických
souvislostí. Cílem semináře je přiblížit z mezioborové perspektivy, co znamená
být člověkem v Latinské Americe, a zamyslet se nad tím, jaké inspirace odtud
plynou pro teologickou práci u nás.
Program:
pátek 30. 11.
17,00 zahájení a uvedení do tématu semináře: Petr Jandejsek, Th.D. (Institut
ekumenických studií/Jabok)
17,15-18,00 50 let od konference v Medellínu - cesty latinskoamerické teologie
osvobození: doc. Tim Noble, PhD. (Ekumenický institut ETF UK)
18,00-18,45 Politické systémy Latinské Ameriky a jejich vztah ke křesťanství:
PhDr. Radek Buben (Ústav politologie FF UK)
18,45-19,00 Diskuse k oběma příspěvkům
liturgie, večeře

sobota 1. 12.
8,30 ranní modlitba
9,00-10,30 Archbishop Oscar Romero: human face of the church in Latin
America: Martin Maier, PhD. (Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas) – přednáška bude tlumočená do češtiny
10,30 coffee break
11,00-11,30 Inspirativní a problematické podoby náboženství v současné Brazílii:
Mgr. František Kalenda (FHS UK)
11,30-12,00 Přístup k člověku v myšlení Jorge Mario Bergoglia, papeže Františka:
Petr Jandejsek, Th.D. (Institut ekumenických studií/Jabok)
12,00 oběd
Odpolední paralelní semináře
1. kolo: 13,00 – 14,30
2. kolo: 14,45 – 16,15
Témata seminářů:
1. Teologie osvobození, „mystika“ Hnutí bezzemků a evangelikální církve: zápas o
chudé?: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (Ústav románských studií FF UK)
2. Konference Amerindia v El Salvadoru 2018: doc. Tim Noble, PhD.
3. Teologie osvobození a Evropská unie: Martin Maier, PhD. – v angličtině
14,30 coffee break
16,15 Závěrečné reflexe od přednášejících a účastníků
16,30 Zakončení semináře

Kontakt na hlavního organizátora: Petr Jandejsek, Th.D., jandejsek@etf.cuni.cz

