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Vedecký pracovný seminár „Profamily 2014“.
Teologická fakulta Trnavskej univerzity,
Bratislava 14. novembra 2014
Už viac ako desať rokov sa na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity
rozvíja študijný program náuka o rodine, ktorý vznikol na základe potreby
komplexného prístupu k otázkam manželstva a rodiny a tiež na základe zahraničných študijných programov podobného zamerania, ktoré sa rozvíjali už
desiatky rokov predtým. Takéto štúdium sa rozvíja vo všetkých troch stupňoch
vysokoškolského vzdelávania na mnohých renomovaných zahraničných univerzitách, medzi ktorými sú Pápežská Lateránska univerzita v Ríme, Americká
katolícka univerzita vo Washingtone, Katolícka univerzita sv. Pavla vo Valencii,
v Španielsku, Navarská univerzita v Pamplone, v Španielsku, Katolícka univerzita v Lubline, Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave. S Fakultou
štúdií o rodine Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského Teologická fakulta TU
intenzívne spolupracuje. V tejto spolupráci sa 14. novembra 2014 uskutočnil už
druhý vedecký pracovný seminár „Profamily“. V koncepcii študijného programu
náuka o rodine i programu sociálna práca so zameraním na rodinu sa výrazne
prejavuje multidisciplinárny prístup ku problematike manželstva a rodiny. Ide
predovšetkým o ﬁlozoﬁcko-teologické pozadie; v našom kultúrnom prostredí
je to už tradične kresťanské pozadie, v ktorom treba hľadať zakorenenie manželstva a rodiny a aj východiská pre jej napomáhanie. Dôležité sú aj praktické
aspekty sociológie, psychológie a sociálnej práce.
Na seminári odzneli zaujímavé referáty, ktoré podnietili plodnú interdisciplinárnu diskusiu. Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, PhD., predniesol referát
na tému Nedostatky v spotrebe nízkopríjmových domácností, Dr. Urszula
Bejma z Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského referát na tému Nové
ohrozenia rodiny, doc. Dr. theol. Gloria Braunsteiner referát s titulom Cirkev
na synodálnej ceste vo vyhodnotení Instrumentum laboris, Lukáš Jeník, PhD.,
predniesol referát Individualizmus a konzumizmus : Vybrané súčasné sociálne
problémy, fenomény a situácie a ich ﬁlozoﬁcká reﬂexia, doc. PhDr. Miroslav
Karaba, PhD.: Problematika prirodzeného práva reﬂektovaná v súvislosti
s možnosťou podpory prorodinných stratégií : Projekt „Profamily“, prof. dr.
hab. Władysław Majkowski: Konzumizmus a hedonizmus ako antirodinné
postoje, dr. Józef Młyński: Kohabitácia ako deštrukčný faktor rodiny pro futuro.
Zo seminára bol vydaný zborník referátov na CD nosiči, obohatený
o odpovede a postrehy k otázkam dotazníka, z ktorého povstalo Instrumentum
laboris mimoriadnej synody o rodine (postrehy prof. ThDr. Ladislava Csontosa
SJ, PhD., a odpovede P. Mareka Blazu SJ). Účastníci seminára sa dohodli, že
budú v organizovaní takýchto seminárov pokračovať aj v budúcich rokoch.
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