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Medzinárodná konferencia 

 

Pastoračné plánovanie vo farnostiach 
 

Miesto konania konferencie: Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 
Kostolná 1, Bratislava 

Čas konania konferencie: 16. mája 2014 
 

Organizovaná v rámci projektu KEGA: Nový model efektívnych študentských praxí s 
využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi 

problémami, Projekt č. 010TTU-4/2014 2014 
 

Garanti konferencie: 
prof. ThDr. MUDr. Ján Ďačok SJ, PhD. 
prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. 

doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 
ks. prof. UKSW dr hab. Mieczysław Ozorowski 

 
 
 
PROGRAM 
 
8.30 - 9.00 registrácia účastníkov konferencie 
 
 
plenárne zasadnutie, 9.00 – 10.30 moderuje Ladislav  Csontos 
 
9.00 - 9.10 otvorenie konferencie, dekan TF TFTU 
9.10 - 9.30 plenárna prednáška – Anna ZÁBORSKÁ „Sociálny rozmer pastoračnej 
starostlivosti“ 
9.30 - 9.50 plenárna prednáška Marek OPATRNÝ: „Zmeny v pastoračných 
štruktúrach v českých diecézach“ 
9.50 - 10.10 plenárna prednáška Marek ŠMID, rektor:„Právo na začiatku 21. 
storočia - nástroj ľudského rozmaru?“ 
 
10.10 - 10.30 diskusia a závery plenárneho zasadnutia 
 

http://www.zoznamskol.eu/skola/22616-teologicka-fakulta-bratislava/
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10.30 – 11.00 café  (príklady dobrej praxe – prezentácia)  
 
 
 
 
11.15 – 12.30 
Prvý panel:  Hodnota rodiny a pastorácia.  
Moderuje: Jozef Žuffa  
 
11.15 – 11.30 R. SEKO: „Pastoračné modely rodín v praxi“  
11.30 – 11.45 R. KOLLÁR: „Hodnota manželstva a väzba na farské 

spoločenstvo. Poznatky zo sociologického výskumu.“ 
11.45 – 12.00 B. BASSA: „Gaudium et spes – propozycja parafialnego 

przygotowania do sakramentu małżeństwa“ 
12.00 – 12.30 panelová diskusia a závery prvého panelu 
 
12.30 – 14.00 obed 
14.00 – 14.15  café 
 
 
14.15 – 15.30 
Druhý panel: Otvorené otázky rodiny.  
Moderuje: Mária Šmidová 
 
14.15 – 14.30             Z. PUPÍK: „Teologický rozmer pastoračného plánovania“  
14.30 – 14.45 M. RYŚ: „Możliwości psychologicznej i duchowej pomocy 
dorosłym 

osobom wzrastającym jako dzieci w rodzinach z problemem 
alkoholowym“ 

   
14.45 – 15.00 M. MORAVČÍKOVA: „Súčasný diskurz o náboženstve ako 
východisko pre farskú pastoráciu“ 
15.00 – 15.30 panelová diskusia a závery druhého panelu 
 
15.30 – 16.00 cafe 
 
16.00 – 17.30 
Tretí panel: Výzvy do budúcnosti týkajúce sa rodiny a jej pastorácie a ochrany 
Moderuje : Lukáš Jeník 
 
16.00 – 16.15 J. ZAŤKO „Celospoločenský dopad rozvoja farnosti – historický 
exkurz“   
16.15 – 16.30 J. ŽUFFA „Pilotný projekt pastoračného plánovania vo 

farnostiach v Žilinskej diecéze“)   
16.30 – 16.45 Jozef MLYNSKI : „Poradnictwo rodzinne – integralnym celem 

i wyzwaniem dla współczesnego Kościoła“ 
16.45 – 17.15  M. ŠMIDOVÁ : Výzvy pre sociálnu prácu a pastorálnu teológiu  
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 17.15 – 18.00 Panelová diskusia a závery tretieho panelu 
 
18.00 -18.30  závery konferencie: M. Šmidová 
19.00 večera 
 


