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Teologické fórum 3. října 2011 

Kde je církev? 
Ekumenická eklesiologie. Čím je církev konstituována? 

Toto ekumenické teologické fórum má být reflexí dokumentů a biblických přístupů k otázce: 
Kde je církev? V roce 2007 byl vydán dokument vatikánské kongregace pro nauku víry, který 
rozčlenil církve do více kategorií. Především protestantská seskupení se ozvala se svými 
námitkami. Tentokrát máme možnost nad pojetím církve vést dialog nejen se zástupci 
protestantských církví, ale také církve katolické a pravoslavné. Srdečně Vás zveme do této 
laboratoře dialogu, kterému svou záštitu dala Ekumenická rada církví v ČR.  

Místo konání: V budově Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15 

Program: 
09:30 – 10:00  registrace  
10:00 – 10:30  Přivítání a nastínění tématu teologického fóra o eklesiologii 

Čtyřbodový dokument vatikánské kongregace pro nauku (představení 
dokumentu a reakcí na něj) ThDr. Pavel Černý, Th.D., předseda SET 

10:30 – 11:00  Co na dokumentu vadí církvím vzešlým z reformace? Prof. ThDr. Pavel Filipi 
11:00 – 11:30  Jak chápeme církev a ekumenické vztahy k jiným církvím?  

Prof. Ctirad V. Pospíšil, ThD.  
11:30 – 12:00  Jaký je pohled pravoslavné teologie na tuto tématiku?  

Doc. Mgr. ThLic. Pavel Milko, PhD. 
12:30 – 13:30  Polední občerstvení 
13:30 – 14:00  Jak chápe církev evangelikální proud křesťanství?  
14:00 – 14:30  Eklesiologie ŘKC. ThLic. Prokop Brož, Th.D. děkan Katolické teologické fakulty UK 
14:30 – 15:30  Společná ekumenická cesta – výhledy, možnosti (moderovaná diskuse)  
15:30 – 16:00  Shrnutí a ukončení fóra 

Prosíme o zaslání přihlášek k účasti do 27. 9. 2011 na adresu: pavel.cerny@cb.cz nebo písemně na: ThDr. Pavel 
Černý, Th.D. Soukenická 15, 110 00 Praha. Přihláška je třeba pro zajištění občerstvení.  
Srdečně zveme na toto setkání. Bude možné si zde zakoupit dosavadní sborníky Evangelikální fórum za sníženou 
cenu 100 Kč. Členové SETu mají též 20% slevy na všechny knihy vydané nakladatelstvím Návrat domů, které si 
mohou objednat přímo na setkání. K prodeji jsou též čísla časopisu Theologia vitae za 130 Kč. 
Cena setkání je 130 Kč na osobu (občerstvení a další výdaje spojené s konáním). Stačí zaplatit až na místě nebo 
převodem na účet v záhlaví této pozvánky. Občerstvení je v ceně. Pro členy SETu platí cena 100 Kč na osobu. * 

Po ukončení Teologického fóra se bude konat krátké členské shromáždění SET. 
____________________ 
* Pokud se nečlenové SETu přihlásí za členy na tomto setkání a zaplatí členský příspěvek na rok 2011 ve výši 400 
Kč, zaplatí za výdaje spojené s Teologickým fórem pouze 100 Kč. Členstvím jsou získána dvě čísla časopisu 
Theologia vitae (jedno číslo stojí 130 Kč). Uvítáme, když také dosavadní členové SETu zaplatí v rámci tohoto setkání 
svůj příspěvek na rok 2011. 
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