SEMESTRÁLNY AKADEMICKO-FORMAČNÝ PROGRAM
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA
- Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v malej skupine v pravidelných týždenných intervaloch.
- Účastníci kurzu sa na týždňové stretnutia pripravujú čítaním krátkych textov vybraných dokumentov Cirkvi v
slovenčine. Ako pomôcku k lektúre dostávajú účastníci pracovné listy.
- Každé stretnutie má svoju tému i základné otázky, o ktorých účastníci spoločne diskutujú. Odpovede na dôležité
otázky hľadáme spoločne v odkaze, ktorý nám zanechali poslední pápeži vo svojom učení.
PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?
Program je určený pre študentov, pracujúcich, slobodných, snúbencov, manželov, slobodných, rozvedených,
seminaristov aj zasvätených (pre osobnú formáciu ako aj pre formáciu ďalších).
LEKTORI
Lektormi programu sú absolventi Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny a absolventi
programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International
Theological Institute) v Gamingu a Trumau.

CIELE PROGRAMU
POZNANIE
Zrozumiteľným jazykom priblížiť ľuďom rôznych profesií či životných stavov učenie Cirkvi.
Rozvíjať prezentačné zručnosti, schopnosť pracovať s textom a kriticky uvažovať, schopnosť komunikovať,
argumentovať, diskutovať, schopnosť orientovať sa v aktuálnych otázkach a nachádzať medzi nimi súvislosti.
FORMÁCIA
Budovať a formovať ľudskú, intelektuálnu, spoločenskú, kultúrnu a duchovnú integritu jednotlivca s potenciálom pre
budovanie skutočných hodnôt celej ľudskej spoločnosti a prispievať k rozvoju dnešnej kultúry a spoločnosti.
SPOLOČENSTVO
Budovať spoločenstvo prostredníctvom spoločných posedení a diskusií, kultúrnych podujatí, rôznych „social events“,
ale aj pri spoločnej modlitbe, adorácii, či sv. omši...

PONUKA PROGRAMOV
ZÁKLADNÝ PROGRAM
Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi
1. Úvodné stretnutie
2. Osoba v Božom pláne (cieľ a zmysel života)
3. Stvorenie človeka ako muža a ženy
4. Sexualita
5. Láska
6. Čnosť čistoty
7. Sviatosť manželstva
8. Panenstvo
9. Otcovstvo a materstvo
10. Plodnosť
11. Záverečné stretnutie

NADSTAVBOVÉ PROGRAMY
Po skončení základného programu je nezáväzná možnosť pokračovať v nadstavbových programoch
1. Ľudská láska v diele Karola Wojtylu Láska a zodpovednosť
2. Ľudská láska v katechézach Jána Pavla II. Teológia tela
Každý z programov je v rozsahu jedného semestra.
Viac informácií, prihlášku a svedectvá účastníkov nájdete na www.teologiatela.sk

