
„LÁSKA JE VIAC AKO PRIKÁZANIE“ 
(Bernard Häring)

OZ KAMPANILA a OZ FUGA 

Vás pozývajú 
na sympózium

RADOSŤ LÁSKY
4. 5. 2019

FUGA - kultúrne centrum kresťanov

Veľké otázniky, očakávania, ale aj strach a diskusie. 
To všetko zaznievalo, keď pápež František zvolal najskôr mimoriadnu 

a potom aj riadnu synodu o rodine. A keď v roku 2016 vydal posynodálnu apoš-
tolskú exhortáciu AMORIS LAETITIA (Radosť lásky), znova 

a podobným spôsobom sa otvorili tieto témy. Očakávania a diskusie 
sa zameriavali predovšetkým na možnosť či nemožnosť pristupovania 
k sviatostiam rozvedených a znovu zosobášených ľudí. Láska, rodina 
i radosť lásky - to je však oveľa hlbšia a širšia téma. A hlavne v našich 

turbulentných časoch je to vážna téma.

Treba vôbec premýšľať nad láskou? Alebo ju stačí brať tak, ako ju cítime? 
Treba vôbec premýšľať nad evanjeliom, keď hovoríme o láske? 

Treba sa vôbec zamýšľať nad podnetmi synody spred troch rokov? 
Treba vôbec hľadať cestu k tým, ktorí zablúdili?

Ideálne by bolo, keby k nám láska prichádzala len v podobe radosti, 
ktorá nepotrebuje námahu. Ideálne by bolo, 

keby sama láska bola raz navždy zárukou, že sa nič nepokazí.
Ale tak to nie je. A tak sa pýtame:

Majú dnešné rodiny svoju radostnú zvesť, teda dôvod na radosť a nádej?

Veríme, že áno a že tento dôvod stále trvá. 
Chceme ho objavovať, zamýšľať sa nad ním a čo najviac ho pomenovať. 

Našou ambíciou nie je zodpovedať všetky náročné otázky ohľadom lásky, ale 
hľadať inšpirácie.

Našim sympóziom pozývame k takémuto hľadaniu všetkých, 
ktorým dôležitá a posvätná téma lásky nie je ľahostajná.
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PROGRAM
9.00  prezentácia účastníkov

9.50  úvodné tóny: Ján Kopčák a Arpád Farkas

9.55  otvorenie a úvodné slovo /Peter Cibira/

10.00  prednáška na tému: 

POSOLSTVO AMORIS LAETITIA 

/Róbert Bezák/

10.30  prednáška na tému: 

NOVOSŤ AMORIS LAETITIA 

(nový prístup vo formulácii a aplikácii cirkevného učenia) 

/Karol Moravčík/

c

11.00  prestávka

prestávka a občerstvenie

hudba: Ján Kopčák a Arpád Farkas

c

11.30  prednáška na tému: 

PÁR POZNÁMOK K PRELOMOVEJ 8. KAPITOLE AMORIS LAETITIA 

/Jaroslav Rindoš/

12.00  panelová diskusia

              Róbert Bezák

              Jaroslav Rindoš

              Karol Moravčík

              Peter Cibira - moderátor

13.30  záverečné slovo /Peter Cibira/

13.40  občerstvenie a neformálne rozhovory



O AUTOROCH

RóbeRt bezák

  Mons. ThLic. Róbert Bezák, CSsR (1960) vyštudoval rímsko-katolícku teológiu na CMBF  
v Bratislave a od roku 1984 pôsobil ako kňaz v banskobystickej diecéze. Po zmene v roku 1989 
už ako člen rehole Redemptoristov (do rehole vstúpil v tichosti v roku 1981) odišiel na štúdiá 

morálnej teológie do Ríma a po dosiahnutí licenciátu sa vrátil v júni 1993 na Slovensko.
  Stal sa provinciálnym predstaveným rehole a súčasne - na pozvanie biskupa Rudolfa Baláža - začal 
vyučovať morálnu teológiu v banskobystrickom seminári v Badíne. Po siedmich rokoch toto pôso-
benie ukončil a pokračoval vo vyučovaní morálnej teológie na Aloisiane v Bratislave (terajšia TF 
TU). Keď v roku 2005 skončil jeho mandát rehoľného predstaveného, odišiel do rehoľnej komuni-
ty. V apríli 2009 bol menovaný za trnavského arcibiskupa a 2. júla 2012 bol odvolaný z úradu arci-
biskupa. Od roku 2017 učí na bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa v Petržalke náboženstvo a etiku.

Karol MoravčíK

  Dr. theol. Karol Moravčík (1952) je slovenský katolícky kňaz, teológ a publicista. 
Vyštudoval katolícku teológiu na CMBF UK v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvoval 
na Inštitúte fundamentálnej teológie Katolíckej teologickej fakulty Viedenskej univerzity.  

Tematicky sa venuje pokoncilovej teológii a vzťahu spo ločnosti a cirkvi, teológie a politiky. 
Patrí k zakladateľom združenia Teologické fórum - FK (TF FK), ktoré sa venuje dialógu súčasnej 

teológie so spoločnosťou v duchu II. vatikánskeho koncilu. 
Pôsobí v pastoračnej službe Bratislavskej arcidiecézy.

JaRoslav Rindoš

  S. S. L. Jaroslav Rindoš, S. T. D. (1964) vyštudoval teológiu na CMBF v Bratislave, 
v roku 1990 prijal kňazskú vysviacku, postgraduálne štúdiá biblických vied zavŕšil titulmi S. S. L. 
(Licentiatus in Re Biblica) na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a S. T. D. (Doctor in Sacra 
Theologia) na Pápežskej Gregorovej univerzite. Prednášal biblické disciplíny na viacerých fakul-
tách TU. Bol vedúcim Katedry biblických a historických vied na TF TU.  V minulosti tiež pracoval 
ako redaktor i vedúci Slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu. Súčasne pôsobí ako výpomocný 

duchovný v Prešove.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

miesto konania: FUGA - kultúrne centrum kresťanov, Moyzesova 62, Košice /www.fuga.sk/
účastnícky poplatok: 15,- EUR

účastnícky poplatok uhraďte na stránke: www.fuga.sk
účastnícky poplatok zahŕňa: odborný program, kultúrny program a občerstvenie

TEŠÍME SA NA VÁS :-)


