PIATOK 23. 9. O 16.00 H V MALOM KOSTOLE

SOBOTA 24. 9. V MALOM KOSTOLE A NA KONVENTNEJ 11

16.00 – 16.10

AKO TVORIŤ KRESŤANSKÉ KOMUNITY OTVORENÉ PRE INAKOSŤ?

16.10 – 16.20

16.20 – 16.40

16.40 – 16.45

16.45 – 17.05

17.05 – 17.15

OTVORENIE
Anna Polcková, Ján V. Michalko
PRÍHOVORY
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR
MÁRIA KOLÍKOVÁ, bývalá ministerka
spravodlivosti SR
FRANTIŠEK ÁBEL
Homosexualita a homosexuálne správanie nie je
hriech – interpretácia biblických textov
JÁN V. MICHALKO
Organová meditácia na biblický text „Boh riekol:
svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením
zmluvy medzi mnou a medzi zemou“
PAVOL HARDOŠ
Postavenie LGBTQ ľudí na Slovensku. Príčiny odlišnej situácie v SK a v iných krajinách v Európe

9.00 – 9.40

10.00 – 11.00

11.00 – 13.30

OBED A PRESTÁVKA NA DOBRÝ TRH

13.30 – 14.30

WORKSHOP (s registráciou vopred)
Kirkelig dialogsenter
TONJE KRISTOFFERSEN, MARIT FISKE
FJALESTAD, HANNA BART HAKE
Best practice pri budovaní komunít veriacich
otvorených voči menšinám a inakosti
MARTIN KOVÁČ prednáška
Špecifiká pri práci s LGBTQ veriacimi v prostredí
cirkví na Slovensku
ZÁSTUPCA ZBORU BISKUPOV ECAV
K témam súvisiacim so sexuálnou etikou
TOMÁŠ GULÁN
Sexuálna orientácia človeka ako súčasť Bohom
danej identity v stvorení (s aplikáciou na
bohoslužobnú prax pri spovedi a Večeri Pánovej)
PANELOVÁ DISKUSIA
moderuje Michal Havran

PRESTÁVKA

LGBTQ ĽUDIA SÚ SÚČASŤOU NÁŠHO ŽIVOTA
SITUÁCIA V INÝCH KRAJINÁCH EURÓPY
14.45 – 15.30

17.45 – 18.00

WILIE ELHORST (NL)
TONJE KRISTOFFERSEN
a MARIT FISKE FJALESTAD (NO)
MIKULÁŠ VYMĚTAL (CZ)

18.00

RECEPCIA

16.20 – 16.40

17.15 – 17.30
17.30 – 17.45

VOLITEĽNÁ PONUKA
20.00 – 21.00
IMRICH MATYÁŠ
Prehliadka mesta s predstavením LGBTQ histórie

WILIE ELHORST prednáška
Príklady dobrej praxe prípadová štúdia o skúsenosti s dúhovou pastoráciou
WORKSHOPY
(dve menšie skupiny s registráciou vopred)
1 WILIE ELHORST
Sprevádzanie LGBTQ veriacich trpiacich
internalizovanou LGBTQ fóbiou
2 SIGNUM: MIROSLAV MAŤAVKA
Crash kurz o špecifikách pri sprevádzaní veriacich
LGBTQ ľudí, (na Konventej 11) odstraňovanie
predsudkov o veriacich

16.00 – 16.20

16.40 – 18.00

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

KRÁČAJME SPOLU
LGBTQ ĽUDIA SÚ SÚČASŤOU
NÁŠHO ŽIVOTA

NEDEĽA 25. 9. VO VEĽKOM KOSTOLE
10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Služby Božie s Večerou Pánovou, káže farárka
HANNA BARTH HAKE z Nórskej evanjelickej
cirkvi, farnosť Oslo – Staré mesto a Grønland
Agapé v záhrade Veľkého kostola

v rámci projektu LÝCEUM – Laboratórium otvorenej spoločnosti
podporeného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR
v spolupráci s OZ Starokatolíci na Slovensku a OZ Signum – dúhoví kresťania
s podporou Veľvyslanectva Holandského kráľovstva

NA KONFERENCII VYSTÚPIA:
ANNA POLCKOVÁ, evanjelická farárka v Cirkevnom zbore ECAV Bratislava Staré Mesto. Dlhodobo sa angažuje v oblasti ochrany a podpory
práv menšinových skupín – vrátane LGBTQ komunity, ako aj v oblasti
ekumenického a medzináboženského dialógu. Je nositeľkou viacerých
ocenení za prínos v oblasti ľudských práv. Pravidelne prispieva do podcastu Denníka N „Nedeľná nekázeň“.

HANNA BARTH HAKE je bývalou riaditeľkou Cirkevného centra pre
dialóg v Osle, odkiaľ sa v roku 2022 presunula do aktívnej pastorácie
ako farárka Nórskej evanjelickej cirkvi v cirkevnom zbore Oslo Staré
mesto (Gamlebyen) a Grønland. Cirkevný zbor v mestskej časti Grønland
je dlhodobo bezpečným priestorom pre LGBTQ veriacich.
MIKULÁŠ VYMĚTAL, farár Českobratskej cirkvi evanjelickej pre humanitárne aktivity, menšiny a sociálne vylúčených ľudí. Pravidelne organizuje medzináboženské stretnutia a bojuje proti diskriminácii menšín.

JÁN VLADIMÍR MICHALKO, vysokoškolský pedagóg, profesor na
HTF VŠMU, dlhoročný kantor-organista vo Veľkom kostole. Ako presbyter Cirkevného zboru Bratislava Staré mesto sa okrem organizovania
kultúrno-hudobných aktivít venuje práci v oblasti podpory menšinových
komunít.

MIROSLAV MAŤAVKA je štatutárom občianskeho združenia
SIGNUM – Dúhoví kresťania. Venuje sa podpore LGBTQ osôb a dlhodobo
sa angažuje v rozličných kresťanských či profesionálnych organizáciách
na Slovensku i v zahraničí.

FRANTIŠEK ÁBEL, vysokoškolský pedagóg, pôsobí ako profesor na
Katedre Novej zmluvy Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. Je garantom štúdia evanjelickej teológie.
Vo svojej práci sa venuje predovšetkým teológii a dielu apoštola Pavla
v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.

MARTIN KOVÁČ je starokatolícky kňaz a teológ. Súčasne pracuje pre
cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto ako programový manažér vznikajúceho kultúrno-komunitného centra Staré lýceum –
Laboratórium otvorenej spoločnosti. Vedie dve malé inkluzívne starokatolícke farnosti v Bratislave a Trnave.

PAVOL HARDOŠ, vysokoškolský pedagóg a publicista. Vyštudoval
politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, so špecializáciou na politickú teóriu.
V súčasnosti pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

TOMÁŠ GULÁN, teológ a pedagóg, v súčasnosti pôsobí na Evanjelickej
spojenej škole, predtým prednášal na Biblickej škole v Martine a na Katedre náboženských štúdií na Žilinskej univerzite. Venuje sa hudobnému
a liturgickému stvárneniu služieb Božích, ale aj viacerým sociálnym projektom, práci s rómskou komunitou a aktuálne vedie Ukrajinské komunitné centrum v Martine. Vo voľnom čase tvorí a produkuje autorskú hudbu.

WIELIE ELHORST, holandský teológ, duchovný a kresťanský LGBTQ
aktivista. V rámci Protestantskej cirkvi v Holandsku pôsobí v Amsterdame ako duchovný so špeciálnym poverením pre službu LGBTQ komunite. V rokoch 2015–2019 pôsobil ako jeden zo spolupredsedov Európskeho fóre LGBT kresťanských skupín.
TONJE KRISTOFFERSEN, výkonná riaditeľka Cirkevného centra pre
dialóg (Kirkelig dialogsenter), nórskej partnerskej organizácie projektu
LÝCEUM – Laboratórium otvorenej spoločnosti. Pôsobila ako pracovníčka s mládežou, neskôr bola poradkyňou biskupa a diecéznej rady pre
mládež a vzdelávanie v Oslo.
MARIT FISKE FJALESTAD pôsobí ako poradkyňa a administratívna
pracovníčka Cirkevného centra pre dialóg v Osle. Popri tom dokončuje
magisterské štúdium na teologickej fakulte, kde sa venuje téme medzináboženských pohrebných obradov.

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Bratislava Staré Mesto je cirkevno-organizačnou jednotkou ECAV na
Slovensku. Cieľom jeho činnosti je na základe prijatia Božej láske slúžiť
ľuďom v sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej i kultúrnej oblasti.
V rámci projektu LÝCEUM – Laboratórium slobodnej spoločnosti realizuje
rozsiahlu rekonštrukciu interiéru a exteriéru (fasády) budovy Starého lýcea na Konventnej ulici č. 15. Cieľom obnovy Lýcea je zároveň aktualizácia
jeho odkazu do súčasnej podoby, vytvorenie priestoru, akéhosi laboratórium pre dialóg, slobodné tvorivé myslenie, modernú i klasickú kultúru.
Cirkevný zbor pritom vychádza z presvedčenia, že ak chce pomôcť
človeku, musí mu porozumieť, poznať jeho problémy a túžby, a prostredníctvom dialógu a diskusie hľadať nové cesty k premene myslenia
a konania ľudí v spoločnosti i v cirkvi.

PARTNERI
SIGNUM – Dúhoví kresťania je občianske združenie a zároveň komunita
LGBTQ veriacich osôb. Cieľom je obhajovať záujmy veriacich LGBTQ
osôb, združovať ich a povzbudzovať k viere, slobode, kritickému mysleniu, tolerancii, zodpovednému prístupu k sexualite a aktívnemu spoločenskému i náboženskému životu. Združenie chce vytvárať bezpečný
priestor, aby sa LGBTQ ľudia nebáli byť sebou samými uprostred LGBTQ
komunity, náboženskej komunity ani širokej verejnosti.
OZ Starokatolíci na Slovensku zastupuje záujmy starokatolíckych veriacich na Slovensku, ktorí sa hlásia k spoločenstvu Utrechtskej únii
starokatolíckych cirkví. V duchu starokatolíckej tradície sa usilujeme
prostredníctvom intelektuálnej reflexie, kultúrno-spoločenského dialógu, sociálnych a diakonických aktivít, ako aj aktívneho stretávania
sa s inakosťou hľadať také stvárnenie kresťanstva, ktoré zodpovedá
potrebám súčasného človeka. Spája nás presvedčenie, že kresťanstvo
môže v 21. storočí vyzerať inak: otvorene, ekumenicky, demokraticky
a najmä ľudsky.

KONFERENCIU PODPORILI
Konferenciu realizujeme s finančnou podporou grantu Veľvyslanectva
Holandského kráľovstva v Bratislave.
Návšteva hostiek z partnerskej organizácie Kirkelig dialogsenter v Osle
bola podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru 2014–2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pri realizáciu projektu č. CLT01006 LYCEUM - Free Society Lab v rámci programu
kultúra.

Organizátor a partneri:

Podporili:

