Rada Iustitia et Pax
pod záštitou jejího předsedy biskupa

Václava Malého
Vás zve na seminář
KDY:

14.4. 2018 od 10 do 15 hodin
KDE:

ODPOVĚDNOST ZA STVOŘENÍ
HOSPODAŘ A STŘEŽ
Pohled z přírody i na přírodu, pohled na lidi a lidi na sebe.
Jak dál v etice, ekonomice a přírodě.
Člověk jako agresivní konzument a obhajovatel svých práv.
Dům, architektura a my.
Environmentální problémy, věda a environmentální etika.
Spotřební chování, environmentální sociologie a sociální konflikty.
Nové fenomény, nové výzvy ke staré přírodě.

O svoje zkušenosti se s Vámi podělí:

Klub u Panny Marie Sněžné

Mgr. Marek Orko Vácha

Praha 1, Jungmannovo náměstí 753/18
Přístup do klubu u PMS je nalevo za branou vchodu do Františkánské zahrady

Akad.arch. Aleš Brotánek
Zuzana Čítková a Ondřej Čítek
Mgr. Magdalena Davis

Papež František ve své encyklice
„Laudato si´“ přirovnává
prostředí, ve kterém žijeme ke
společnému domu, který je jako
bratr, s nímž sdílíme život, a
jako matka, která nás objímá
svou náručí.

Otevřeme diskuzi a nové pohledy na
aktuální témata.

Mgr. Vojtěch Kotecký
PhDr. Ivan Rynda

Rada Iustitia et Pax v České republice je členem evropského konsorcia Justitia et Pax Europa, http://www.juspaxeu.org/ , které v rámci multilaterální spolupráce sdružuje národní komise 31 evropských zemí.
Pokud Vám tento termín nevyhovuje či se z nějakého důvodu na seminář nedostanete, podělte se o svoje názory
postřehy či doporučení na daná témata. Váš příspěvek bude na semináři přečten.

Napište nám na adresu iupax.cz@gmail.com
Obdržíte naším prostřednictvím i zpětnou vazbu. Těšíme se na viděnou (nebo na Váš příspěvek).

Iustitia et Pax
iupax.cz@gmail.com

http://www.iupax.cz Tel: 731604296

Přihláška na seminář 14. dubna 2018

Odpovědnost za stvoření

Hospodař a střež

Jméno:
Organizace:
E-mail:
Telefon:

Místo konání: Klub u Panny Marie Sněžné (Klub u PMS), Jungmannovo nám. 753/18, 110 00 Praha 1
Přístup do klubu u PMS je nalevo za branou vchodu do Františkánské zahrady.

Zašlete tuto přihlášku mailem nebo se přihlaste jen textem na adresu: iupax.cz@gmail.com
Účastnický příspěvek Kč 100,- bude vybírán při registraci a bude použit na pohoštění během semináře.
Kontakt: Tel.: 731 604 296 (Helena Žabžová)

