Ľubomír Martin Ondrášek, B.B., M.Div, Th.M. je
doktorandom na University of Chicago, kde sa žaobera
politickou, filožofickou a teologickou etikou. Posobil
ako duchovny v Ássemblies of God, externe prednasal
na Gordon-Conwell Theological Seminary v Bostone a
odborne spolupracoval s Ustavom pre vžťahy statu a
cirkví a Cirkevnym odborom Ministerstva kultury SR.
Je autorom monografie Neocharižmaticke hnutie na
Slovensku. Od roku 2009 je prežidentom a spolužakladateľom Ácta Sanctorum, Inc. so sídlom v Chicagu.


Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. je cesky
katolícky knaž, teolog a autor duchovnej literatury.
Bol veducim Pastoracneho strediska pražske arcidieceže (1991–2004) a okrem ineho je spolužakladateľom a clenom Spolecnosti pro studium sekt a novych
naboženskych smeru a veducim Katedry pastoralních
oboru na KTF UK v Prahe. V roku 2011 ho papež Benedikt XVI. menoval cestnym prelatom Jeho Svatosti.


Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. posobí ako pedagog na Katedre Novej žmluvy Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. V minulosti posobil ako dekan na tejto fakulte, generalny tajomník Ekumenickej
rady cirkví v SR a žastaval niekoľko ďalsích vyžnamnych požícií v ramci ECÁV. Áktívne sa podieľa na ekumenickej praci na mnohych urovniach a publikuje
najma v oblasti ekumenickej a novožmluvnej teologie.

Konferencia je bež registracneho poplatku.

Potreba registrácie účasti do 8.10.2012
na email:
pentekostaližmus.konferencia@gmail.com



Prof. Eldin Villafañe, B.A., M.A., Ph.D. je profesorom kresťanskej socialnej etiky na Gordon-Conwell
Theological Seminary, kde posobí od roku 1976. V rokoch 1976-1990 bol žakladajucim riaditeľom Center
for Urban Ministerial Education (CUME) v Bostone. Je
ordinovanym duchovnym Ássemblies of God, kde
žastaval viacero požícií, vratane vykonneho presbytera jedneho ž distriktov, do ktoreho patrilo viac ako
300 cirkevnych žborov a viac ako 500 duchovnych. V
roku 1996 bol prežidentom Society for Pentecostal
Studies. Je autorom alebo spoluautorom osmych kniž nych publikacií, vratane The Liberating Spirit: Toward
an Hispanic Ámerican Pentecostal Social Ethic.
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Katedra religionistiky a naboženskej vychovy
Filožofickej fakulty Katolíckej univeržity
v Ružomberku
v spolupraci s Ácta Sanctorum, Inc. v Chicagu
(IL, USÁ)
vas požyva na
medžinarodnu vedecku konferenciu

PENTEKOSTALIZMUS
V SÚČASNOM
NÁBOŽENSKOM
A SPOLOČENSKOM
KONTEXTE

KATOLÍCKA UNÍVERZÍTA V RUZOMBERKU
————— FORMUJUCA MYSEĽ A SRDCE —————

FILOZOFICKÁ FÁKULTÁ
Katedra religionistiky a naboženskej vychovy
Hrabovska cesta 1, 034 01 Ružomberok
www.ku.sk, tel.: +421 44 43 22 708, fax: +421 44 43 32 443

Konferencia sa uskutocní
dna 16. oktobra 2012 o 9.30 hod.
v priestoroch Katolíckej univeržity
v Ružomberku

Pentekostaližmus patrí už niekoľko desaťrocí k najdynamickejsie sa rožvíjajucim
kresťanskym prudom vo svete a v sucasnosti žahrna okolo 600 milionov veriacich.
Hlavne po roku 1990 sa aj v nasom geografickom priestore žacína tato forma kresťanstva coraž viac prejavovať v živote cirkví
a spolocnosti. Pripravovana konferencia,
prva svojho druhu v akademickom prostredí na Slovensku, bude žamerana na predstavenie tohto globalneho naboženskeho fenomenu s doražom na situaciu na Slovensku. Konferencia je nekonfesna, interdisciplinarna a žucastnia sa jej požvaní odborníci ž oblasti religionistiky, teologie, etiky a
vžťahu medži statom a cirkvou. Je vhodna
pre odborníkov a studentov ž relevantnych
vedeckych oblastí, ale aj predstaviteľov
cirkví, knažov, pastorov a ďalsích cirkevnych pracovníkov, ktorí maju žaujem bližsie
sa obožnamiť s touto na Slovensku doposiaľ malo preskumanou, avsak aktualnou
problematikou.

Vedecko-organizačný výbor
konferencie
Mgr. Ivan Moďorosi, PhD.
Katolícka univeržita, Ružomberok, SK
Ľubomír Martin Ondrasek, M.Div., Th.M.
Ácta Sanctorum, Inc., University of Chicago
Chicago, IL, USÁ

Prednášajúci

Program konferencie

Zámer konferencie
9:30 - 10:30

Eldin Villafañe: Duch bez hraníc:
Úvod do globálneho Pentekostalizmu

10:30 - 11:00

Aleš Opatrný: Čo priniesla
charizmatická obnova katolíckej
cirkvi?

PhDr. Radovan Čikeš, PhD. posobí od roku 1999
na cirkevnom odbore Ministerstva kultury SR. Venuje
sa najma problematike vžťahov statu a cirkví na vnutrostatnej aj medžinarodnej urovni, otažkam naboženskej slobody, financovania a registracie cirkví. Je autorom publikacie Vžťahy statu a cirkví na Slovensku.


JUDr. Ján Juran je dlhorocnym riaditeľom cirkevneho odboru Ministerstva kultury SR, pod ktoreho posobnosť v oblasti vžťahu statu a cirkví okrem ineho
patrí vypracovavanie legislatívnych navrhov upravujucich postavenie a posobenie cirkví a naboženskych
spolocností, vypracovavanie analytickych, koncepcnych a informacnych materialov a odbornych stanovísk a vykonavanie registracie novych cirkví a naboženskych spolocností.


11:00 - 11:30

Ivan Moďoroši: Charizmatické hnutie
v katolíckej cirkvi na Slovensku

11:30 - 12:00

Ondrej Prostredník: Charizmatické
hnutie v Evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku

12:00 - 13:00

Obedná prestávka

13:00 - 14:00

Roberto Miranda: Inštitúcia a charizma: Pastoračná prax v moci
Ducha Svätého

14:00 - 14:30

Ján Juran & Radovan Čikeš:
Registrácia Cirkvi kresťanské
spoločenstvá Slovenska &
Registrácia cirkvi Spoločenstvo viery

Roberto Miranda, B.A., M.A., Ph.D. je ordinovanym
duchovnym v Ámerican Baptist Churches USÁ a od roku 1984 posobí ako senior pastor jedneho ž najvacsích
a najaktívnejsích protestantskych cirkevnych žborov v
Bostone – Congregacion Leon de Juda, ktoreho je aj
spolužakladateľom. V roku 2001 žaložil organižaciu
Fellowship of Hispanic Pastors of New England (COPÁHNI), ktorej je v sucasnosti prežidentom. Je clenom
spravnej rady Gordon College a aktívne sa angažuje aj
v ďalsích naboženskych a sekularnych organižaciach a
vyboroch. Jeho snahou je priniesť duchovnu obnovu a
jednotu medži cirkvami v Novom Ánglicku.


14:30 - 15:00

Ľubomír Martin Ondrášek:
Svedectvo ako forma náboženského
diskurzu: Osobná reflexia o Pentekostalizme po dvadsiatich rokoch

15:15 - 16:30

Panelová diskusia

Mgr. Ivan Moďoroši, PhD. posobí ako odborny
asistent na Katedre religionistiky a naboženskej vychovy FF KU v Ružomberku, kde prednasa ž oblasti
dejín vychodnych naboženskych tradícií, vychodneho
kresťanstva a vybranych tem ž novych naboženskych
hnutí, vratane Pentekostaližmu. Odborne sa venuje
hlavne vychodnej kresťanskej spiritualite so žameraním na Rusko a žaujíma ho tiež Pentekostaližmus, s
doražom na hnutie charižmatickej obnovy v ramci
katolíckej cirkvi.


