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Prednášky sa uskutočňujú v slovenskom alebo anglickom jazyku
(so simultánnym tlmočením) v aule Teologickej fakulty TU
na Kostolnej 1 v Bratislave.

Voľný vstup
RSVP: miroslava.fabianova@truni.sk

Židovsko-kresťanské štúdiá
na Teologickej fakulte TU v spolupráci
so Židovským kultúrnym inštitútom

O
dvere

tvárame

Vzdelávací program Otvárame dvere sme pred pár rokmi úspešne uviedli v synagóge
na Heydukovej ulici v Bratislave. Židovské komunitné múzeum ním vyšlo v ústrety
záujmu bratislavského publika o židovské náboženstvo, kultúru a históriu. Názov
programu je symbolický – otvárame dvere k poznaniu neznámeho. Jeho prenesením
do priestorov katolíckej teologickej fakulty dostáva program kvalitatívne nový rozmer –
otvárame dvere k vzájomnému dialógu náboženských komunít, ktoré odnepamäti
patria k tomuto mestu. Ponúkame tak príležitosť pre štúdium spoločných koreňov
a židovsko-kresťanskej duchovnej tradície.
Maroš Borský, Židovský kultúrny inštitút

Symbolika dverí je silne prítomná v knihách Svätého písma. Otvárame ich niekomu,
koho si prajeme pustiť dovnútra a začať s ním dialóg. Druhý vatikánsky koncil, ako aj
viaceré vyjadrenia rímskych pápežov nás pobádajú k tomu, aby sme ako teológovia
otvárali dvere všetkým ľuďom dobrej vôle. Preto aj na našej Teologickej fakulte Trnavskej
univerzity otvárame dvere a teraz aj spoločne so Židovským kultúrnym inštitútom.
Srdečne vás preto pozývame, aby sme spoznávali našu históriu, učili sa z nej
a premýšľali o našej spoločnej budúcnosti.
Miloš Lichner, Teologická fakulta Trnavskej univerzity

22. február 2018, 18:00

Prof. Peter Dubovský, Th.D., SJ

Exodus: Od reality po poexilovú
a kristologickú interpretáciu
Peter Dubovský pôsobí ako profesor Starého zákona a dekan Biblickej fakulty
Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Venuje sa štúdiu asýrskych a izraelských
dejín. Pracuje na projektoch Komentáre k Starému zákonu, Illumination
Commentaries a New Jerome Biblical Commentary. Doktorandské štúdium
absolvoval na Harvardskej univerzite.

12. apríl 2018, 18:00

Rabín Dr. Andrew Goldstein

Iba dve prikázania: Pamätaj a nezabudni!
Andrew Goldstein je emeritný rabín kongregácie Northwood and Pinner Liberal
Synagogue v Londýne, prezident hnutia Liberal Judaism – U.K. a viceprezident
organizácie European Union for Progressive Judaism. Štyri desaťročia pomáha
pri obnove židovských komunít v Českej a Slovenskej republike a je častým
návštevníkom v Bratislave. Miluje cestovanie a jeho doktorandský výskum bol
na tému Cestovanie do Svätej zeme 1799 – 1831.

10. máj 2018, 18:00

Doc. Bohdan Hroboň, PhD.

Pamäť v Žalmoch a Žalmy v pamäti
Bohdan Hroboň je výskumným pracovníkom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity –
vedúci projektu Komentáre k Starému zákonu. Špecializuje sa na knihu Izaiáš
a Žalmy. Je riaditeľom Centra kresťanského vzdelávania v Martine, súčasťou ktorého
je Biblická škola a Evanjelická spojená škola. Doktorandské štúdium absolvoval
na Oxfordskej univerzite.

