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KONFERENCE K APOŠTOLSKÉ EXHORTACI AMORIS LAETITIA 
Význam dokumentu a realizace jeho myšlenek v pastorační praxi 

 

 

Termín konání: 9. – 10. listopadu 2018 

Místo konání:  prostory Jihočeského muzea (Dukelská 1, České Budějovice) 

 

 

pátek 

9.00 – 9.30: registrace účastníků 

9.30 – 9.45: slavnostní zahájení konference 

9.45 – 11.00: Význam dokumentu Amoris laetitia z pohledu křesťanské tradice /tematický blok/ 

• Kontinuita nebo diskontinuita Amoris laetitia v rámci křesťanské tradice 

(Mgr. Benedikt Mohelník, Th.D.) 

• Amoris laetitia jako odpověď na znamení doby 

(doc. Dominik Opatrný, Th.D.) 

• diskuze v plénu (moderuje doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.) 

11.00 – 11.15: přestávka 

11.15 – 12.30: Morálně-teologický kontext Amoris laetitia a etické výzvy dokumentu /tematický blok/ 

• Etické paradigma Amoris laetitia 

(doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.) 

• Fenomén svědomí ve světle Amoris laetitia 

(ThLic. Petr Štica, Th.D.) 

• diskuze v plénu (moderuje Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.) 

12.30 – 14.00: oběd (pro účastníky konference není oběd zajištěn) 

14.00 – 15.15: Dokument Amoris laetitia z pohledu psychologie a sociální práce /tematický blok/ 

• Ozvěny psychologie manželského vztahu jako obohacující pasáže Amoris laetitia 

(PhDr. Josef Zeman, CSc.)   

• Amoris laetitia z pohledu sociální práce 

(doc. Pavel Navrátil, Ph.D.) 

• diskuze v plénu (moderuje doc. Dominik Opatrný, Th.D.) 

15.15 – 15.45: přestávka 

15.45 – 17.15: Realizace myšlenek Amoris laetitia v praxi I. /diskuze ve skupinách/ 

1. Příprava na manželství 

(moderátor: PhDr. Ing. Marie Oujezdská) 
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2. Metoda párového doprovázení mladých manželů 

(moderátor: PhDr. Josef Zeman, CSc.) 

3. Respekt před svědomím člověka v pastorační praxi 

(moderátor: ThLic. Petr Štica, Th.D.) 

4. Role (biskupa) kněze v pastoraci manželství a rodin 

(moderátor: doc. Michal Kaplánek, Th.D.) 

17.15 – 18.30: prezentace závěrů z diskuzních skupin, diskuze v plénu 

 

 

sobota 

8.00: bohoslužba v kostele svaté Rodiny 

9.30 – 10.45: K principům Amoris laetitia jako východisku pro praxi /tematický blok/ 

• Milosrdenství – základní princip křesťanství 

(Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.) 

• Pastorace blízká člověku 

(doc. Michal Kaplánek, Th.D.) 

• diskuze v plénu (moderuje ThLic. Petr Štica, Th.D.) 

10.45 – 11.00: přestávka 

11.00 – 12.15: Pastorálně-právní principy Amoris laetitia /tematický blok/ 

• Církevně-právní aspekty Amoris laetitia 

(ThLic. Libor Botek, Th.D.) 

• Neregulérní situace ve světle Amoris laetitia – principy řešení 

(doc. Aleš Opatrný, Th.D.) 

• diskuze v plénu (moderuje doc. Michal Kaplánek, Th.D.) 

12.15 – 14.00: oběd (pro účastníky konference není oběd zajištěn) 

14.00 –15.15: Realizace myšlenek Amoris laetitia v praxi II. /diskuze ve skupinách/ 

1. Církevně-právní praxe v oblasti manželství a rodiny 

(moderátor: ThLic. Libor Botek, Th.D.) 

2. Otázka začlenění rozvedených znovusezdaných do života církevní obce 

(moderátor: doc. Aleš Opatrný, Th.D.) 

3. Subsidiarní (milosrdná) odpovědnost v pastorační praxi 

(moderátor: Mgr. Josef Prokeš) 

15.15 – 16.30: prezentace závěrů z diskuzních skupin, diskuze v plénu 

16.30: závěr konference

 


