Infobolok:

Ľudský život, telo a sexualita
Miesto: Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku so sídlom v Košiciach, Hlavná 89,
Košice
Dátum: pondelok, 5. december 2011
Čas: 9.00 hod.
Cieľ:
Konferencia ponúka oboznámenie sa s bioetickými argumentami, bez ktorých sa kresťan dnes
nezaobíde. Tieto otázky a problémy sú výzvami tejto doby, ku ktorým v rámci novej evanjelizácie
je potrebné vedieť zaujať postoj. Konferencia má ambíciu pripraviť účastníkov šíriť tieto poznatky
a formovať ďalších veriacich vo farnostiach. Umožní tiež zapojiť sa do aktivít občianskych
združení a pripraviť laické iniciatívy v rámci diecézy.
Cieľová skupina: Dospelí veriaci v akomkoľvek veku a stave
Program:
1. Otvorenie konferencie Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita
2. Uvedenie do teológie tela Jána Pavla II., ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
3. Plodnosť a sexualita - umelé oplodnenie, antikoncepcia a ich alternatívy
MUDr. Magdaléna Gérová & PharmDr. Jozef Laurinec
p r e s t á v k a (cca 10.15-10.30)
4. Biotechnologický výskum – klonovanie a výskum na kmeňových bunkách
Mgr. Pavla Bicianová, M.A. (Centrum rodiny BB), Ing. Jana Ray-Tutková, M.A. (CBR)
5. Zrovnoprávnenie počatých osôb vs. homosexuálnych praktík?
Mgr. Marek Nikolov (Pastor Bonus), Mgr. Viera Krajčovičová (ProLife Lobby)
6. Životné prostredie a preľudnenie?
Mgr. Martin Hanus (týždenník Týždeň), Ing. Jana Ray-Tutková, M.A. (CBR)
o b e d (cca 12.30-13.30)
7. Panelová diskusia s prednášajúcimi
na pretavenie tém do pastorácie – s cieľom formovať katolíkov i evanjelizovať neveriacich
Každá prednáška má rozsah max. 30-40 minút. Predpokladaný záver cca 15.30 hod. K dispozícií
budú vzdelávacie a informačné materiály, ktoré dostanú účastníci. Po skončení konferencie ostanú v
kontakte s organizátormi pri koordinovaní aktivít vo farnostiach a pre prípadné poradenstvo.
Možnosť prihlásenia sa na konferenciu:
Mailova adresa: sostakvlado@gmail.com, kde je potrebné uviesť meno, priezvisko, farnosť,
zamestnanie, dátum narodenia a záujem o obed.
Konferenčný poplatok: 5€, vrátane obedu 10€ (tento poplatok a cestovné účastníkom platí farnosť,
do ktorej účastníci patria)

