
Теологија у
јавној сфери

Тре ћи годи шњи скуп
Тре би ње, 4-6. фе бру ар 2016.
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ТРЕБИЊЕ

ЧЕ ТВР ТАК (4. фе бру ар) 10.00-10.30 Све ча но отва ра ње | 10.30-11.00 Ка фе па у за | 11.00-13.00 Те о ло ги ја и жи
вот Цр кве · Ака дем ска те о ло ги ја: про блем од ре ђе ња и ње ног мје ста у Цр кви · Уче сни ци: академик проф. 

др Владимир Премец, епископ др Григорије Дурић, протопрезв. проф. др Владан Перишић · Мо де ра тор:  
доц. др Марко Вилотић | 16.30-18.30 Те о ло ги ја и на у ка · Те о ри ја ево лу ци је и те о ло ги ја ства ра ња: из ме ђу 

кон флик та и хар мо ни је · Уче сни ци: проф. др Алексеј Тарасјев, ђакон доц. др Здравко Јовановић · Мо де ра тор: 
Ан дреј Јеф тић | 19.00-20.00 Отва ра ње из ло жбе Икона у контексту 21. века (Му зеј Хер це го ви не)

ПЕ ТАК (5. фе бру ар) 11.30-13.30 Те о ло ги ја и дру штво · Уче шће Цр кве у ра ду са за тво ре ним ли ци ма – мо гућ-
ност или оба ве за? · Уче сни ци: архиепископ др Јован Вранишковски, Милош Јанковић, презвитер Глигорије 
Марковић · Мо де ра тор: проф. др Предраг Драгутиновић | 16.30-18.30 Те о ло ги ја и по ли ти ка · Из бје глич ка 
кри за: те о ло шке и по ли тич ке ко но та ци је · Уче сни ци: муфтија Салем еф. Дедовић, доц. др Зоран Деврња, 

проф. др Миле Ласић · Мо де ра тор: доц. др Растко Јовић |  19.00-20.00 Про мо ци ја књи ге доц. др Дар ка Ђо га  
Гно стич ки мит и мит о гно сти ци зму (Град ска би бли о те ка)

СУ БО ТА (6. фе бру ар) 11.30-13.30 Те о ло ги ја и кул ту ра · Умјет ност у хра му · Уче сни ци:  
епископ проф. др Максим Васиљевић, архимандрит Иларион Лупуловић, проф. др Оливер Томић  

Мо де ра тор: Та ма ра Рај ко вић | 16.30-18.30 Те о ло ги ја и еко но ми ја · Мо рал и еко но ми ја · Уче сни ци: проф. др 
Даница Поповић, проф. др Данијел Цвјетићанин, доц. др Владислав Топаловић · Мо де ра тор: доц. др Марко Ђого   

НЕДЕЉА (7. фе бру ар) 09.00 Света Архијерејска Литургија (Храм Светог Преображења)


