
Verstva v dialogu s sodobno kulturo 
 
Sodobni svet se otepa z ekonomsko in finančno 
krizo, ki jo spremlja kriza vrednot, saj je pohlep 
glavni povzročitelj krize. Religije, verske 
skupnosti in Cerkve so in ostajajo pomemben 
protagonist vrednostnega reda tako za svoje 
vernike kakor za družbo v celoti. Za religije in 
cerkve se postavlja več temeljnih vprašanj. 
Kakšen odnos zavzeti do sekularne družbe? Kako 
vzpostaviti dialog med sodobno kulturo in 
religijo ali konkretno krščanstvom? Kaj lahko 
religije in cerkve v dani situaciji spremenijo in na 
kaj lahko vplivajo? Kakšno ima pri tem vlogo 
tradicija, ki je pogosto bolj kulturno pogojena 
kakor dosledno zvesta virom verovanja? Ali 
lahko ekumenski, medverski in medkulturni 
dialog prispeva k reševanju sodobnih vprašanj 
ali ne more? Kakšno je stanje ekumenizma 
danes in kakšne so njegove perspektive na 
področju nekdanje Jugoslavije in jugovzhodne 
Evrope sploh? Kje so možnosti, priložnosti in 
meje religij, cerkva in verskih skupnosti? Če 
postavimo v središče razmisleka eno samo 
konkretno in pomembno vprašanje, kot je odnos 
do stvarstva, kaj lahko sporočimo svetu? V čem 
smo lahko navdih prihodnosti? Od česa bi se 
morali posloviti, da bi lahko prevzeli in ostali vir 
navdiha za sodobno kulturo in družbo? 
 
Ta in podobna vprašanja želimo tematizirati na 
simpoziju, ki se dogaja v letu, ko je Maribor 
evropska prestolnica kulture in ko je vprašanje 
odnosa med vero in kulturo, med vero in družbo 
še posebej aktualno. 
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PROGRAM SIMPOZIJA 
 
Četrtek, 28. junij 2012 
 
16.00 do 18.00 Prihod na Vrbansko, registracija 
 
19.00 Pravna fakulteta, Mladinska ul. 9:    
Začetek simpozija, pozdravi gostiteljev in kulturni 
program, Marko Hatlak, akordeon 

 
19.30 prof. dr. Hans Küng: Weltreligionen, 
Weltfrieden und Weltethos 
 
Večerja . 
 
Petek, 29. junija 2012 
 
7.30 Maša v kapeli Zavoda AMS 
 
9.30 – 10.15 doc. dr. Bogdan Dolenc, Ekumensko 
gibanje včeraj, danes, jutri – Ali je edinost kristjanov 
utopija? (plenarno predavanje) 
 
10.30 – 11.00 Odmor za kavo 
 
11.00 – 11.45 prof. dr. Radovan Bigović:  
Pravoslavna crkva i savremeni laiciteti (plenarno 
predavanje) 
 
prof. dr. Vladimir Vukašinović  

12.30  Kosilo 
 
14.30 – 16.00 Predavanja po sekcijah  
 
medverstvena sekcija 
dr. Marjana Harcet: Feminizem kot temelj 
medkulturnega in medverskega dialoga  
 

dr. Anja Zalta: Optimizem kozmopolitske etike 
dr. Angela Ilić: Engaging Contemporary Culture: 
Current Trends in Interreligious Dialogue 
dr. Igor Škamperle: Vprašanje evropske identitete ter 
izzivi za krščansko kulturo v času sodobnega 
sinkretizma 
 
medkulturna sekcija 
dr. Jože Krašovec: Moč tradicije in zbliževanje metod 
dr. Irena Avsenik Nabergoj:  »Pesem nad pesmimi« 
za vse narode, kulture in religije 
dr. Fanika K.-Vrečko: Jezik kot temeljno izrazno 
sredstvo religijske in kulturne identitete 
dr. Igor Bahovec: Vzgoja in izobraževanje za 
medkulturni dialog  
 
ekumenska sekcija 
mag. Geza Erniša: Sožitje religij – izziv in nuja 
dr. Pablo Argárate:  'And (from) the Son'. A Status 
Questionis on the Filioque 
dr. Avguštin Lah: Edinost Cerkve v trinitatični 
perspektivi 
 
16.00 – 16.30 Odmor za kavo 
 
16.30 – 18.00 Predavanja po sekcijah 
 
medverstvena sekcija 
dr. Jadranka Brnčić: Jošua, ben Mirjam ve Jozef  
dr. Marij Osredkar: Medverski dialog v luči 
katoliškega nauka o odrešenju 
dr. Aleš Maver:  Krščanstvo na tržnici verstev v rimski 
državi 
dr. Maksimilijan Matjaž: Evangelij v soočenju s 
kulturo 
 
medkulturna sekcija 
dr. Ivan Štuhec: Sekularizacija kot priložnost za 
drugačno religioznost 

dr. Mateja Pevec Rozman: Pomen in vloga tradicije v 
sodobni kulturi 
 
dr. Matevž Tomšič: Evropske vrednote in identiteta – 
enotnost, različnost, dialog 
mag. Gorazd Andrejč: Liberalni protestantizem: 
manjkajoči dejavnik v versko-sekularnem dialogu v 
Sloveniji  
 
ekumenska sekcija  
dr. Ivan Platovnjak: Ekumenska duhovnost danes 
dr. Stanko Jambrek:  Vjerodostojno nasljedovanje 
Isusa Krista kao ulog u dijalogu između kršćanstva i 
suvremene kulture 
dr. Zvone Štrubelj: Na poti dialoga: od ekumenske 
duhovnosti do medreligijske teologije  
 
Večerja, Festival Lent 
 
Sobota, 30. junija 2012 
 
7.30 Ekumensko bogoslužje v kapeli ZAMS 
 
9.00 – 9.45  prof. dr. Nedžad Grabus: Islam in 
sekularna družba (plenarno predavanje) 
10.00 – 10.30 Odmor za kavo 
10.30 – 11.15 prof. dr. Peter Kuzmič: Između 
sekularizacije i (re)tradicionalizacije: dileme i izazovi 
europskih ekumenskih gibanja (plenarno predavanje) 
11.30 – 12.15 Okrogla miza 
12.15 Sklep simpozija 
 
12.30 Kosilo 
 
Predviden izlet za udeležence simpozija. 
 

 


