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    Nehodnoceno

Prodejní cena30 K?

Prodejní cena bez DPH27 K?

Srozumitelný p?ehled, jak jednotlivé církve chápou a prožívají
svátost k?tu.

Popis

Komise pro ekumenismus a budoucí sm??ování za?ala v roce 2011 pracovat na tabulce o pojetí svátosti k?tu v jednotlivých ?lenských církvích
Ekumenické rady církví (ERC).
Ukázala se nám pot?eba vytvo?it jednoduše srozumitelný p?ehled, kde budeme moci lépe poznat, jak jednotlivé církve chápou a prožívají
svátost k?tu. Práce to byla p?ínosná, vzájemn? obohacující, a ukázala, že máme k sob? blíže, než bychom možná na po?átku ?ekali, a že
rozdíly jsou jen v detailech, které nás nerozd?lují, ale naopak obohacují v tzv. jednot? v mnohosti.
B?hem rozhovoru jsme zjistili, že by byla škoda nechat si výslednou práci jen pro sebe. Navíc jsme cítili chu? pokra?ovat a pokusit se vytvo?it
srovnávací tabulky i pro další svátosti a témata, která jsme b?hem diskusí rozpoznali. Vid?li jsme možný p?ínos pro lepší vzájemné poznání v
rodin? k?es?anských církví sdružených v ERC, který jsme viditeln? poci?ovali v úzkém kruhu naší komise. Z této zkušenosti vycházíme, a proto
široké ve?ejnosti výsledky práce nabízíme jak v našich sborech, farnostech nebo náboženských obcích, tak i za hranice našich církví.
Tato publikace, která krom? již zmín?né tabulky o svátosti k?tu, zahrnuje také tabulku svátosti eucharistie (ve?e?e Pán?), tabulku o po?tech
svátostí a o z?ízení církve a tabulku pojetí duchovní služby. Takto se Vám do rukou dostávají ucelené základní informace o všech církvích
sdružených v ERC a tak i Vy m?žete s námi prožívat radost z toho, že ve snaze jednoty a? s drobnými rozdíly krá?íme všichni spole?n? za
Kristem.
Na po?átku jsme Vás oslovili pozdravem AHOJ, který je nejrozší?en?jším pozdravem v ?eských zemích a používáme jej nap?í? profesemi,
spole?enským postavením, názory, vyznávanou filosofií nebo náboženstvím, ale málokdo z nás ví, že jde o zkratkové slovo k latinské frázi: ,,AD
HONOREM JESU" tedy „KE SLÁV? JEŽÍŠOV?".
Komise pro ekumenismus a budoucí sm??ování ERC v ?R.
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