
Studia Aloisiana | roč. 5 | 2014 | č. 1 | Teologická fakulta | Trnavská univerzita

Konferencia „Cirkev a spoločnosť v dobe medzi 
Prvým a Druhým vatikánskym koncilom“

Teologická fakulta Trnavskej univerzity
Bratislava 13. decembra 2013

Pri príležitosti 50. výročia vyhlásenia Druhého vatikánskeho koncilu sa 
13. decembra 2013 v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave 
konala konferencia „Cirkev a spoločnosť v dobe medzi Prvým a Druhým vati-
kánskym koncilom“. Iniciátorom konferencie bola docentka Gloria Braunsteiner 
z Teologickej fakulty TU.

Konferenciu otvoril a účastníkov v mene predstaviteľov Teologickej 
fakulty TU privítal dekan Miloš Lichner. 

V dopoludnajšom bloku konferencie zaznelo päť príspevkov. Ako prvý 
profesor Juraj Dolinský predstavil vo svojej prednáške historické pozadie „Zvo-
lania Prvého a Druhého vatikánskeho koncilu“. Jadro príspevku tvorili historické 
príčiny zvolania, priebeh a ciele koncilu. Zameral sa aj na „revolučné“ zmeny 
v cirkevných štruktúrach a na komisie pripravujúce Druhý vatikánsky koncil.

Stanislav Orečný, študent katolíckej teológie, vo svojom príspevku 
„Chápanie zjavenia pred Druhým vatikánskym koncilom“ uvažoval o presnej-
šom vymedzení chápania a interpretácie Božieho zjavenia v medzikoncilovom 
období.

Tretí v poradí v dopoludnajšom bloku obohatil konferenciu svojím prí-
spevkom profesor Andreas Heinz z Trieru, ktorý sa v Nemecku desiatky rokov 
venuje Liturgickému hnutiu a liturgickej reforme začatej Druhým vatikánskym 
koncilom. Vo svojej prednáške „Die Liturgische Bewegung zwischen dem 
Ersten und dem Zweiten Vatikanischen Konzil“ sa zameral na príčiny a vznik 
Liturgického hnutia, ale aj na vývoj cirkevnej liturgie, ktorý sa niesol v duchu 
aktívnej účasti veriacich na slávení tajomstva Cirkvi. 

Profesor Anton Adam na konferencii predstavil príspevok „Novoscho-
lastika v teologickom myslení od Prvého do Druhého vatikánskeho koncilu“. 
Poukázal na cieľ teológie, ktorá nie je iba teoretickou vedou, ale zasahuje aj do 
praktického života. Teológiu ako náuku o Bohu napomáha v medzikoncilovom 
období aj novoscholastika, ktorá v novoveku predstavuje obnovu stredovekých 
fi lozofi ckých smerov, predovšetkým tomizmu. 

Príspevok docentky Glorie Braunsteiner „Teológia vo Francúzsku v prvej 
polovici 20. storočia“ uzatvárala dopoludnajší cyklus konferencie. Predstavila 
prácu vynikajúcich teológov v oblasti teologickej obnovy, ktorými boli jezuiti 
Henri de Lubac a Jean Daniélou a dominikáni Yves Congar a Dominique 
Marie Chenu.

V popoludnajšom bloku odzneli dva príspevky doktorandov Teologickej 
fakulty TU. Zoltán Fóthy predstavil „Fenomén modernizmu v období medzi 
Prvým a Druhým vatikánskym koncilom“. Zameral sa na defi novanie pojmu 
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modernizmus a historické príčiny jeho vzniku. Vyzdvihol dôvody odsúdenia 
modernizmu vo svetle pápežských vyjadrení, pričom načrtol teologické výzvy 
inšpirované modernizmom.

Záverečný príspevok konferencie „Tŕnistá cesta ekumenizmu“ pred-
niesol Marek Heczei. Vo svojej prednáške zdôraznil, že ekumenizmus prvých 
storočí kresťanstva obsahuje základné princípy pre kresťanský ekumenizmus 
ktoréhokoľvek storočia. 

Jednotlivé príspevky predstavujú ucelený pohľad na medzikoncilové 
obdobie, refl ektujú dynamizmus novovzniknutých hnutí v teologických kruhoch 
a zúročené poznatky spájajú s praktickým využitím v spoločnosti.
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