Církve ve střední Evropě o převratném roce 1918
Konec první světové války tak, jak na něj vzpomínají evangelické církve střední Evropy

Konference je pořádána Senátem Parlamentu České republiky a Českobratrskou církví
evangelickou.
Spolupořadatelé:
- Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
- Ekumenická rada církví v České republice
- Evangelická církev v Německu (Evangelische Kirche in Deutschland)

Pátek, 14. prosinec 2018, 9-16 hod.
Valdštejnský palác, Valdštejnské nám. 4, 118 01 Praha 1
Jazyky konference jsou čeština a němčina. Simultánní tlumočení zajištěno.

K tématu:
V tomto roce si evropské církve připomínají konec první světové války. Ve
střední Evropě v roce 1918 vznikly či byly obnoveny státy – např. Polsko,
Československo, Maďarsko či Rakousko. Pro některé z nich je sté výročí toho roku
důvodem k oslavám. Tak je tomu např. v České republice a Polsku, pro něž konec
války znamenal národní suverenitu a zrození moderního státu. V nově vzniklém
Československu byla také založena řada nových církví. Pro jiné státy však – např. pro
Maďarsko – jsou důsledky války podnes traumatickým zážitkem, neboť znamenaly
podstatnou ztrátu dosavadních území a újmu na národní hrdosti.
Účelem konference je postavit tyto odlišné perspektivy vedle sebe a položit si
otázku, jaký význam mají tyto zkušenosti pro dnešní spolupráci. Dále bude
předložena k vyjasnění otázka, jak se v této věci státní či celospolečenská pozice těch
kterých zemí liší od té církevní.
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Program

09.00

Pozdravy

09.15

Církve v konfliktu svých vzpomínek
(Peter Morée, Evangelická teologická fakulta UK, Praha)

10.00

Diskuse

10.15

Přestávka

10.30

Rok 1918 v historické paměti – pohledy jednotlivých států I:




Rakousko (Karl Schwarz)
Československo – český pohled (Petr Hlaváček)
Polsko (Filip Lipiński)

12.00

Oběd

13.00

Rok 1918 v historické paměti – pohledy jednotlivých států II:




Německo (Tim Lorentzen)
Československo – slovenský pohled (Marián Damankoš)
Maďarsko (Balázs Ódor)

14.25

Přestávka

14.45

Jaké chceme porozumění? Sdílené zásady pro kulturní vzpomínání.
Panelová diskuse
Moderace: Jiří Schneider
 Kateřina Čapková, AV ČR
 Gerhard Frey-Reininghaus, ČCE
 Enno Haaks, Gustav-Adolf-Werk
 Petr Pavlovič, KEK

16.00

Závěr

Změny v programu vyhrazeny!
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