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Teologické	  fórum	  

Pojetí	  autority	  duchovního	  v	  21.	  století	  
Místo:	  Sbor	  Církve	  bratrské	  v	  Praze	  1,	  Soukenická	  15	  

Datum:	  pondělí	  23.	  3.	  2015	  
	  

09:00	  –	  09:30	  Registrace	  

09:30	  –	  09:45	  Zahájení	  a	  uvedení	  fóra	  	  

09:45	  –	  10:15	  Pojetí	  autority	  v	  NZ	  (např.	  ap.	  Pavel)	  -‐	  modelová	  postava	  	  
(Mgr.	  Peter	  Cimala,	  Th.D.)	  

10:15	  –	  10:30	  Diskuse	  

10:30	  –	  11:00	  Pohled	  reformace	  na	  roli	  kazatele/faráře	  (David	  Beňa,	  Th.Lic.)	  

11:00	  –	  11:15	  Diskuse	  

11:30	  –	  13:00	  Přestávka	  na	  polední	  občerstvení	  

13:00	  –	  13:30	  Sociologický	  pohled	  –	  krize	  autority	  v	  postmoderně	  (kontext	  
Evropa/ČR)	  (PhDr.	  Markéta	  Sedláčková,	  Ph.D.)	  

13:30	  –	  13:45	  Diskuse	  

13:45	  –	  14:15	  Autorita	  kazatele	  a	  její	  vykonávání	  (ThDr.	  Pavel	  Černý,	  Th.D.)	  

14:15	  –	  14:30	  Diskuse	  

14:30	  –	  15:30	  Příspěvky	  zástupců	  různých	  křesťanských	  tradic	  	  
	  

	  

Prosíme	  o	  zaslání	  přihlášek	  k	  účasti	  do	  19.	  3.	  2015	  na	  adresu:	  pavel.cerny@cb.cz	  nebo	  písemně	  na:	  Dr.	  
Pavel	  Černý,	  Soukenická	  15,	  110	  00	  Praha.	  Přihláška	  je	  třeba	  pro	  zajištění	  občerstvení,	  které	  je	  zahrnuto	  
v	   registračním	  poplatku.	   Cena	   setkání	   je	  150	  Kč	  na	  osobu	   (polední	   občerstvení	   a	   další	   výdaje	   spojené	  
s	  konáním	  TF).	   Platit	   je	  možné	  převodem	  na	  účet	   (číslo	  účtu	   SET	   je	   v	   záhlaví	   této	  pozvánky,	   variabilní	  
symbol	  71013).	  Stačí	  také	  zaplatit	  v	  hotovosti	  při	  registraci	  až	  na	  místě.	  Pro	  členy	  SETu	  platí	  cena	  120	  Kč	  
na	  osobu.	  Bezprostředně	  po	  ukončení	   Teologického	   fóra	   se	  bude	  konat	   krátké	   členské	   shromáždění	  
SET.	  Prosíme,	  počítejte	  s	  tím.	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  Výbor	  SET,	  leden	  2015	  


