
Pojďte s námi CESTOU DIALOGU!

Letošní setkání nese název Rodina v církvi. Reagujeme tak na mimořádnou

biskupskou synodu o rodině v současném světě, kterou svolal papež František.

Chceme přijmout jeho výzvu, aby se diskuze přenesla i do našich církevních

společenství.

Rádi bychom společně rozmlouvali o těchto tématech: každodenní realita života

ve vztahu, tíživá skutečnost rozvodu, život lidí znovusezdaných, jak se žije sestrám

a bratřím s odlišnou sexuální orientací v církvi a mezi námi. 

Každé téma bude reflektováno ze tří rovin: z pohledu církve (teolog, kněz,

církevní právník), psychologické a terapeutické praxe (psycholog, psychiatr,

rodinný terapeut) a z pohledu laiků, kteří přinesou svůj osobní příběh. Poté bude

následovat společná diskuze.

Rádi bychom společně vytvářeli pozitivní tradici otevřeného dialogu uvnitř církve.

Vaše postoje, touhy i starosti zde mají prostor a jsou vítány. Přijměte proto naše

srdečné pozvání. 
www.nacestekdialogu.cz

Milé sestry, milí bratři, 
zveme Vás k účasti na druhém ročníku veřejného diskuzního setkání 

Na cestě k dialogu v církvi. 

Setkání se bude konat ve dnech 5. – 6. 6. 2015 v Olomouci. 

Pozvání na cestu dialogu přijali také: Jan Sokol, Jaroslav Lorman,            

Svatava Havlíčková, Jeroným Klimeš, Václav Vacek, Marie Kolářová, Dagmar Křížková 

a další.



„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec (Lk 6,36).“ 

Pro své děti si přejeme budoucnost v dokonalé rodině. Často však poznáváme, 

že život přináší mnohé výzvy i nečekané změny, že každodenní realita se od ideálu

odlišuje a že lidé kolem nás žijí v různých podobách vztahu. Jaká je jejich zkušenost,

co prožívají a jak k nim přistupuje církev? O tom chceme společně mluvit. 

Informace o podrobném programu  a možnostech ubytování sledujte na

http://www.nacestekdialogu.cz/

Přihlášky:

Přihlašování se děje  přes formulář na webových stránkách. 

Platby:

Účastnický poplatek na dvoudenní program činí 800,- Kč na osobu. 

Přihlašovací zálohu 500,- Kč (nebo celou částku) poukažte na účet u FIO banky 

č.: 2700783412/2010

Pokud se chcete zúčastnit diskuzního setkání, ale není ve Vašich možnostech uhradit

poplatek, je možné požádat o slevu.

Milí přátelé diskuzního setkání, pakliže je to ve Vašich možnostech, uvítáme

dobrovolný sponzorský dar.

pátek        

I. Synoda jako základ dialogu v církvi

II. Jak být spolu a nezbláznit se aneb rodina jako vrcholový sport 

III. Rodina v proměnách času

IV. Smíme být spolu?

V. Večeře Páně

sobota        

VI. Co když to opravdu nevychází

VII. Jsem jiný, než jste si mysleli  

VIII. Manželství přes hranici

a s podporou Nakladatelství Bergman

Každý z nás přichází s jinou životní zkušeností a s jiným příběhem. Některá témata

dobře známe ze svého života, u jiných nás možná napadne, že se nás netýkají.

S některými stanovisky plně souzníme, jiná se zdají být obtížně přijatelná. Jedině

otevřenost, milosrdenství a ochota k přijetí druhého v jeho jinakosti bude mezi námi

vytvářet živou Kristovu  přítomnost. 

Prostor diskuzního setkání Na cestě k dialogu v církvi je vám otevřen.

Veřejné diskuzní setkání 

Na cestě k dialogu / Rodina v církvi 

je pořádáno 

pod záštitou České křesťanské akademie, 
ve spolupráci se sdružením Kampanila, o. z. 


