
CIRKEV AKO COMMUNIO VIATORUM 

  

Cirkev ako spoločenstvo pútnikov, je nositeľom sve-

dectva o Božom konaní. Súčasne má svoj cieľ, do kto-

rého putuje a má aj stálu potrebu overovania svojho 

smerovania. Preto sa na konferencii s názvom 

Cirkev ako communio viatorum 

konanej na KTK PF UMB 2. marca 2017, v ktorom si 

budeme pripomínať päťsté výročie Lutherovej reformá-

cie,  chceme venovať téme z perspektívy reformačné-

ho princípu „ecclesia reformata et semper reformanda 

secundum verbum Dei“.  

Konferencia bude otvorená všetkým otázkam, ktoré 

uvedený tematický okruh naznačuje. Aktívni účastníci 

konferencie ich vo svojich príspevkoch môžu reflekto-

vať z perspektívy ktorejkoľvek teologickej disciplíny.  

Katedra teológie a katechetiky PF UMB  2. marec 2017 



Pokyny pre účastníkov konferen-
cie 

 
Medzinárodná vedecká teologic-
ká konferencia bude prebiehať    
v priestoroch Katedry teológie 
a katechetiky na Ružovej ul. 13 
v Banskej Bystrici od 9:00 hod. 
s pravdepodobným ukončením 
programu o 15:30 hod.  
 
http://www.detm.org/ 

Všetci ste 

srdečne 

vítaní! 

Študovňa 

Priestory katedrovej knižnice 

Knižničný fond 

http://www.detm.org/kniznica-ktak/


„Časopis je nielen 

ekumenicky orien-

tovaný na báze cir-

kví integrovaných     

d o  Z E C u 

(Združenie evanjeli-

kálnych cirkví), ale 

má ambície spájať 

rôznejšie teologické 

myslenie a združo-

vať k tvorivej spo-

ločnej teologickej 

práci aj takých teo-

lógov a čitateľov, 

ktorí pochádzajú z 

iných kresťanských 

tradícií, no svojím 

teologickým sve-

dectvom presvedči-

li, že ich kristolo-

gické východiská 

sú spoľahlivé a že 

jednota Kristovej 

cirkvi je nám všet-

kým spoločným 

cieľom.“  

(prof. PhDr. ThDr. 

PaedDr. Imrich Pe-

res, PhD.) 

Časopis pre teológiu a katechetiku 
ISSN 1339-3685  
testimonium.fidei@gmail.com 

Prezentácie príspevkov budú časo-
vo obmedzené (15 min.) a vybrané 
príspevky účastníkov konferencie 
budú publikované v časopise Testi-
monium Fidei. 

http://www.detm.org/publikacie/ 

http://www.detm.org/publikacie/


Kontakty 

Katedra teológie a katechetiky 

048/ 446 4912 

dana.kujnischova@umb.sk  

viktoria.soltesova@umb.sk 

Prihlášky: jaroslav.madar@umb.sk 

http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-teologie-a-

katechetiky/  

http://www.detm.org/ 

 

Adresa: 

Katedra teológie a katechetiky 

Pedagogická fakulta 

Univerzita Mateja Bela 

Ružová 13 

974 11 Banská Bystrica 

Katedra teológie a katechetiky PF UMB 



 

PRIHLÁŠKA NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU 

 

CIRKEV AKO COMMUNIO  

VIATORUM 
 

 

 

                      

                    

 

Anotácia: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zaradenie príspevku do odbornej sekcie bude realizované po prihlásení všetkých 

záujemcov o konferenciu a po spracovaní anotácií.  

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do programu konferencie tie ponúka-

né príspevky, ktoré spadajú mimo rámec konferencie alebo nad stanovený roz-
sah 5 normostrán (t. j. 60 znakov v riadku, 30 riadkov; písmo - Times New Ro-
man, veľkosť písma 12, riadkovanie – 1,5), a zároveň právo zaradenia do sekcií.  

Meno:            Priezvisko:                                      Tituly:  

Pracovisko – názov:     

 E-mail:                                       Telefón/Mobil:                                          Fax: 

 Adresa:                       

 
 

Názov príspevku:  

Vyplnenú prihlášku pošlite do 24. 2. 2017 na adresu: Katedra teoló-
gie a katechetiky PF UMB, Ružová ul. 13, 010 26 Banská Bystrica, 

alebo e-mailom: jaroslav.madar@umb.sk 


