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    Nehodnoceno

Prodejní cena90 K?

Prodejní cena bez DPH82 K?

Publikace se zabývá jednotlivými aktuálními otázkami týkajících se
Církve ?eskoslovenské husitské a její úlohy v širších ekumenických,
spole?enských a civiliza?ních podmínkách a navazuje na p?edchozí
p?íru?ky „Pastora?ní pé?e v církvi“ (2017), „Témata z
duchovenské praxe“ (2018), „Církev mezi tradicí a otev?enou
budoucností“ (2019) a „Církev v obzoru budoucnosti“ (2020).

Popis

Obsah jednotlivých kapitol tvo?í zpravidla podklady a poznámky k p?íležitostným referát?m, které zazn?ly na synodách, vikariátních
konferencích a p?i dalších p?íležitostech, p?ípadn? byly zve?ejn?ny v podob? ?lánk? v církevním tisku.
A?koliv se promýšlená témata dotýkají pohledu na k?es?anství jako takového, východiskem je prost?edí Církve ?eskoslovenské husitské.
Prakticko-teologický ráz a zacílení této publikace má tak svoji p?ímou návaznost na u?itele Církve ?eskoslovenské husitské a jejich dílo,
konkrétn? na prof. Otto Rutrle ho a prof. Milana Salajku, jak je z?ejmé hned z úvodní kapitoly o poslání církve.
Pro podrobn?jší myšlenkové rozvíjení jednotlivých uvád?ných témat a pohled? je p?ipojen seznam teologické a další literatury i dokument?, z
nichž bylo také v této knížce ?erpáno. Vztahují se k tématu církve, bu? svým úzkým zam??ením, nebo v širším kontextu naší situace a doby se
z?etelem k možnému budoucímu vývoji.
Publikace je p?edkládána duchovním i laik?m jako studijní a pracovní materiál s nám?ty pro teologickou re?exi naší církevní praxe a ke
spole?ným rozhovor?m o poslání, situaci a budoucnosti naší služby v církvi. Jsme sou?ástí Božího lidu, a proto se i na nás vztahuje Kristovo
povzbuzující slovo a jeho zaslíbení: „Neboj se, malé stádce, nebo? vašemu Otci se zalíbilo dát vám království“ (L 12,32).
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