
čtvrtek 4. dubna 2013

9:00

Význam II. VatIkánského koncIlu 
V eVropském kontextu

B. Viviano / recepce II. vatikánského koncilu ve 
světle jeho prehistorie a rozlišování znamení doby 
[mat 16,1–4]

přednáškový panel o evropském kontextu

F. Radkovský / Vliv a působnost církevních hnutí  
a nových komunit v české církvi
J. Šebek / Vývoj českého katolicismu po 
II. vatikánském koncilu a vliv pontifikátu Jana pavla II.
M. Vaňáč / Biskupská synoda jako jeden z plodů 
II. vatikánského koncilu

15:00 

Význam II. VatIkánského koncIlu 
V kontextu ČeskosloVenska

J. Hanuš / problém kontinuity a diskontinuity 
církevního vývoje v moderně (I. a II. Vatikán)
S. Balík / katolická církev v Československu 
po II. vatikánském koncilu

přednáškový panel o kontextu České republiky 
a slovenska

A. Opatrný / Vliv koncilu na život církve 
v 60. a 70. letech
J. Sokol / seminář v Jirchářích a ekumenismus  
v České republice
P. Šturák / Vývoj řeckokatolické církve
C. V. Pospíšil / koncil očima papežů Jana xxIII.  
a pavla VI.

pátek 5. dubna 2013

9:00

trendy V pokoncIlní církVI VČera
a dnes: eVangelIzace

S. Dianich / Význam II. vatikánského koncilu  
v obnovené evangelizaci evropy

přednáškový panel o Božím slově ve spiritualitě, 
mravním životě, liturgii

J. Brož / „písma svědčí o mně“ (Jan 5,39): 
teologická perspektiva starého zákona podle dei 
Verbum a v pokoncilní vědecké exegezi  
K. Sládek / Boží slovo ve slavení božsko-lidského 
vztahu. přínos dei verbum a sacrosanctum 
concilium pro spirituální teologii
J. Lorman / Vznešenost povolání věřících v kristu – 
hermeneutický klíč mravní nauky církve

15:00

M. Paradiso / II. vatikánský koncil v interpretaci 
christopha theobalda

přednáškový panel o církvi a jejím poslání ve světě

P. Brož / nový vztah mezi církví a společností
M. Opatrný / II. vatikánský koncil a charita
P. Ambros / Výchova k eucharistické zbožnosti 
nebo iniciace k misijnímu poslání? poznámky 
k dilematu obětního a koinonického charakteru 
eucharistie po druhém vatikánském koncilu

přihlášeni na konferenci a podrobné informace:
2vk@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz
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