Teologická fakulta
Trnavskej univerzity
so sídlom v Bratislave
v spolupráci
s Fakultou štúdií o rodine
UKSW vo Varšave

Pozvánka
Sympózium

Finančné a nefinančné stabilizátory
rodiny

22. novembra 2018
aula fakulty, Kostolná 1

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave v spolupráci s Fakultou štúdií o rodine UKSW vo Varšave usporiada pod
záštitou Mons. Milana Chautura predsedu Rady pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska v sídle fakulty na Kostolnej ulici v Bratislave v rámci riešenia projektu APVV 15–0189 „Vybrané faktory
pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“ medzinárodné vedecké sympózium Finančné a nefinančné stabilizátory rodiny.

Program
8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov
9:00 – 11:00 Rokovanie v pléne
Slávnostné otvorenie sympózia
– doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. dekan fakulty

Referáty
doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc., Mgr. Jozef Žuffa, PhD.:
Prieskum finančných a nefinančných stabilizátorov rodiny
prof. Dr. hab. Mieczyslaw Ozorowski:
Manželská láska najväčšia opora rodiny v učení pápeža Františka
doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.:
Manželstvo a rodina v ohrození – individuálno etická a sociálno etická
rovina problému
prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.:
Rodina a Božie slovo: výchova k jeho počúvaniu
Ing. Mária a Ing. Igor Miština:
Svedectvo manželov o stabilizátoroch rodiny

11:00 – 11:15 Prestávka na kávu
11:15 – 12:50 Rokovanie v sekciách

Sekcia I
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.:
Problematika prirodzenosti človeka z pohľadu evolučnej biológie
dr. hab. Stanisław Biały, prof. UKSW:
Katolícka etika ako stabilizátor manželských, rodinných a sociálnych
vzťahov v multikulurálnom prostredí
ThDr. Milan Urbančok, PhD.:
Integrita života rodiny v perspektíve ocenenia sekulárnej dimenzie
Mgr. Lukáš Jeník, PhD.:
O „gender“ kriticky a bez emócií

Sekcia II
doc. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.:
Hodnota detí v rodine
ThDr. Krzysztof Trębski, PhD.:
Neha ako stabilizátor rodinných vzťahov
dr. Józef Młyński:
Senior medzi rodinou a štátnou politikou – od krízy k podpore
PhDr. Renáta Jamborová, PhD.:
Medzigeneračná pozícia seniora a odovzdávanie životných skúseností

13:00 – 14:00 Prestávka na obed
14:00 – 15:00 Rokovanie v sekciách

Sekcia I
doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.:
Digitálna éra a jej výzvy v pohľade na človeka
Mgr. Natalia Wojak:
Pomoc mimovládnych organizácií osobám v kríze a v pokušení spáchať
samovraždu
prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.:
Sviatostný život ako vovádzanie do života kresťanského spoločenstva

Sekcia II
Mgr. Martin Šarkan, PhD.:
Osobnostné faktory manželského vzťahu
doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.:
Materiálna, časová a komunitárna charakteristika rodín s deťmi
doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD., PhDr. Margita Kollárová, PhD.:
Kvalita života rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím

15:15 – 16:00

Súhrn zo sekcií a záverečná diskusia

Sympózium je určené pre odbornú verejnosť, vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov, doktorandov a študentov, pre kňazov
a pastoračných pracovníkov z centier pre rodinu, členom rodinných
hnutí a všetkým, ktorým záleží na podpore stabilnej rodiny.

Vstup voľný.

