Vážení přátelé, rádi bychom Vás srdečně pozvali na kolokvium/ workshop:

Dějiny a současnost náboženské migrace
(Etické, společensko-kulturní a náboženské
determinanty a důsledky).
V současné době vidíme další silnou migrační vlnu směřující z Asie a Afriky do Evropy.
Mnohokrát jsou důvody migrace vnitřně propojené a je obtížné je odlišit / izolovat. Důsledky
jsou v konkrétních společnostech znatelné - migranti si svou kulturu, náboženství, zvyky a
návyky nesou s sebou do cílové země, kde vždy dochází ke střetu s majoritní kulturou.
Výsledky tohoto střetu mohou být pozitivní, ale i vysoce negativní, kde může docházet k
netoleranci, antagonismu, až agresi. Součástí evropských dějin jsou i období, kdy různé
křesťanské tradice nevedly účinný a cílený dialog, ale jako nástroj moci využívali i náboženské
pronásledování. Mnohokrát způsobily nedorozumění, jejichž důsledky v našem regionu
střední Evropy cítíme dodnes - problematika ekumenického dialogu v různých oblastech
života konkrétních křesťanských církví. Nejasnost vlastní křesťanské (církevně-denominační)
identity pramenící z komplikované minulosti totiž vede i k problémům v mezináboženském
dialogu v kontaktu s přicházejícími diametrálně odlišnými náboženskými světy.
Odborné kolokvium/workshop, do něhož se mohou zapojit i ostatní účastníci, povedou
badatelé, v jejichž sféře zájmu je široká oblast religionistiky, sociologie a teologické
antropologie, které jsou výchozím bodem ekumenického, ale i mezináboženského dialogu
přinášejícího kritický, ale i integrující pohled na fenomén migrace. Jeho účastníky budou:

Program:
doc. Katarína Valčová ((Katedra historické teologie a církevních dějin HTF UK)
(Katedra praktickej teológie EBF UK v Bratislave)
„Nábožensko-politické dôsledky konfesionálneho exilu v strednej Európe v 17. storočí –
perspektívy pre 21. storočie“
prof. Pavol Dancák (Katedra filozofie a religionistiky GTF PU v Prešove)
"Emandatio rerum humanarum a integrálna ekológia"
doc. Daniel Slivka (Katedra historických vied GTF PU v Prešove)
Etnická diverzita na východnom Slovensku - analýza a perspektívy dialógu?!
Prof. Ladislav Lenovský (Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave)
"Religiozita ako identifikačné a kultúrotvorné kontinuum (?) v prostredí zahraničných
Slovákov"

doc. Kamila Veverková (Katedra historické teologie a církevních dějin HTF UK)
dr. Noemi Bravená (Katedra praktické teologie HTF UK)
Pronásledovaní křesťané a možnosti jejich integrace v České republice – získávání dat a
teologické předpoklady integrace
Téma workshopu: prof. Michal Valčo (Katedra cirkevných dejín EBF UK v Bratislave)
Představení nového projektu: Slováci v zahraničí – náboženský život

Kolokvium/workshop proběhne na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy
(Pacovská 350/4) ve středu 29. 09. 2021 od 14:00 do 16:00 hodin
Pořádání je podpořeno projektem OPVVV, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976
Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK
a projektem Progres Q 05 Právní a společenské aspekty migrace a problémy postavení menšin

