Zveme vás na
dvoudenní VEŘEJNOU DISKUZI - KOLOKVIUM

NA CESTĚ

K DIALOGU

V CÍRKVI

Pořádá pracovní skupina ODPOVĚDNOST KŘESŤANŮ
za podpory České křesťanské akademie

Místo konání:

Olomouc

16.-17.května 2014
Den první

Den druhý

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Dialog v církvi
Být solí země a neztratit chuť
Umění přijmout a poskytnout zpětnou vazbu
Čemu v církevní praxi nerozumím? Společná diskuse.
Večeře Páně s následným agapé
200 let historie nového prostoru pro církev
Církev a média
Církev a finance

Účast mezi pozvanými hosty již přislíbili: Terézia Rončáková, Tomáš Holub, Tomáš Petráček, František Mikloško, Vojtěch Kodet, Jiří Kašný,
Štefan Hríb, Martin Šály, Pavel Mikšů, Josef Beránek
.

Pozvání byli také všichni biskupové České biskupské konference.

Více informací na http://kolokvium-olomouc.webnode.cz/

Mlčení a dialog

M

.

Spoluodpovědnost a autorita

Vize a prostředky

.

Církev se v současnosti nachází ve zlomovém období jak v českém prostředí, tak i v přelomovém pontifikátu římského biskupa Františka. Po
dlouhém období závislosti či propojení se středověkými i novověkými monarchiemi, po době dvou krutých totalit, které se snažily společenství
církve držet v područí a v závislosti na státu, vstupujeme majetkovým vyrovnáním se státem do období, které lze nazvat NOVOU ŠANCÍ.

Tuto novou šanci otevřel již druhý vatikánský koncil, který navrátil hodnotu osobního svědomí, obrátil pozornost ke světu kolem nás a
proměnil i církevně právní prostředí. Jeho podněty k proměně zažitých postojů, k obrácení, nelze naplnit jen sepsáním konstitucí. Uvést
koncil do života je proces, k němuž jsme byli pozváni a jehož základním prostředkem je dialog. Takový dialog, který má svá pravidla a
pomáhá k růstu a proměně všech, kdo se o něj upřímně snaží a tím i k růstu a přitažlivosti církve. Naším cílem nebo alespoň snem je
porozumění mezi námi navzájem, stejně tak jako porozumění Božím výzvám v duchu slov hledejte nejprve Boží království a všechno
ostatní vám bude přidáno...
Veřejné diskuzní setkání Na cestě k dialogu v církvi vytváří prostor pro vzájemnou komunikaci uvnitř církve. Sem může každý přinést své dary pro
vzájemné obohacení. Chceme vystavět prostor pro komunikaci sester a bratří, v rovnoprávnosti a s vědomím vlastní odpovědnosti.
Naše setkání je připravováno tak, aby v jednotlivých tematických blocích zazněl úhel pohledu církevního představitele, osobnosti se vztahem k tématu a
jednoho z laiků. Poté bude následovat strukturovaná diskuze.

Milé sestry, milí bratři,
rádi bychom společně vytvářeli pozitivní tradici otevřeného dialogu uvnitř církve a jsme přesvědčeni, že vaše postoje, přání a starosti by
v ní neměly chybět. Mají zde prostor a jsou vítány. Přijměte proto naše upřímné pozvání k účasti na nultém ročníku diskuzního setkání
Na cestě k dialogu v církvi.
K uspořádání tohoto setkání nás přiměla zkušenost s průběhem kauzy odvolaného slovenského arcibiskupa Bezáka a zkušenost z
aktivního vstupu laiků do života církve. Z této zkušenosti vzešla i jistá bezradnost z církevní praxe, za kterou cítíme svůj díl odpovědnosti.
Podstatnou částí programu tak bude právě vzájemná diskuze o tom, co můžeme všichni udělat pro nastavení nezatížené komunikace ve
prospěch naší církve.

Přejeme si, aby skrze vzájemnou komunikaci fungovaly dobré vztahy také v církvi. Prostor diskuzního
setkání Na cestě k dialogu v církvi je tomu otevřen a zve vás k aktivní účasti!
Za přípravný výbor diskuzního setkání

15. února 2014

Helena Ciprysová, Veronika Francová, Eva Loskotová, Zuzana Kvapilová, Jan Molnár, Jaromír Kvapil,
Miloslav Müller, Václav Vacek, Jan Kunčar, Aleš Brotánek
Informace o podrobném programu a možnostech přihlášení sledujte na http://kolokvium-olomouc.webnode.cz/
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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