
Žiť rozmanitosť 
Farnosti a katolícke misie slávia liturgiu 
 
29. až 30. január 2018 
 
 
TÉMA 
 
„Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul 
hovoriť svojím jazykom.“ Skutky apoštolov 2,6 
 
Od počiatku Cirkvi čiže od Turíc je isté: Neexistuje „jediná reč Cirkvi“ a neexistuje „jediná 
kultúra v Cirkvi“. Zvesť o Bohu je ohlasovaná a vypočutá vo všetkych rečiach a kultúrach, 
oslava Boha sa uskutočňuje všetkými jazykmi a rozmanitými kultúrami. A z tohoto dôvodu 
sú aj v Katolickej Cirkvi rôzne formy zbožnosti podľa pôvodu a domova a rozmanité kultúry 
kladú osobitne vlastným spôsobom dôraz pri slávení bohoslužby. 
 
Katolícky veriaci rôzneho pôvodu a kultúr sa prostredníctvo migrácie dostávajú do 
kontaktu a stretajú- to je obrovska príležitosť! Zároveň tá cudzia bohoslužobná prax 
prináša otázky o tej vlastnej. Niekedy sa tak niečo samozrejmé ako je spoločné slávenie 
svätej omše stane komplikovaným. Na tomto diskusnom stretnutí  ponúkame priestor, aby 
sme si prostredníctvom rozhovorov predstavili vlastnú bohoslužobnú prax a tak ju 
súčastne preskúmali, lepšie spoznali tie „iné“ a tiež ponúkli možnosť spoločného slávenia. 
Martin Conrad Martin Klöckner 
 
PROGRAM 
 
Pondelok, 29. január 
Dopoludnie 
 
Prichod od 10:00 h so zvítaním sa pri káve a rožkoch 
 
10:30 h: Začiatok diskusií 
 

– (Skoro) bez slov 
 

Hudobno-filmové predstavenie k tematike 
Sandra Rupp Fischer und Martin Conrad, Liturgický inštitút 
 

– Liturgia jednej Cirkvi a rôznosť kultúr 
Teologické základy 
Prof. Dr. Benedikt Kranemann, Universita Erfurt 
 

– Cesta obohatenia a očistenia 
Katolíckosť ako základ rôznorodosti v jednote Cirkvi a pri tvorbe liturgie 
Daria Serra-Rambone, doktoroantka Universiti Luzern 
 
  
Obedňajšia motlitba 
 



Odpoludnie 
 
 Ako sláviš bohoslužbu? 
 Spoznanie pestrosti v rozhovore 
 Moderuje Dr. Gunda Brüske, Liturgický Inštitút 
 
 Jednota rôzných katolíckych spoločenstiev: Ako to može fungovať? 
 Prof. Dr. François-Xavier Amherdt, Universität Freiburg 
 
 Eucharistické slávenie – sv. omša pripravené skupinami z rôznych 
 katolíckych misií 
 
Večer 
 
 Medzinárodný večer s príspevkami zo Švajčiarska a rozličných Misií 
 Bufet s jedlami z celého sveta 
 
 
Utorok 30. január 
Dopoludnie 
 

– Ranne chvály (9:00 h) 
 
 

– «Poznámky za okrajom» laika v Pastorácii Migrantov 
Skúsenosti s bohoslužbami v inom jazyku 
Prof. Dr. Patrick Renz, Národný riaditeľ ad interim Migratio 
 

– Tak zožne úspech jednota a pestrosť 
–  

Vybrané farnosti a cudzojazyčnéobce predstavujú svoju prax. Na «Trhu možností» sa 
rozhovormi a podelením prezentujú vlastné skúsenosti a modely, ako sa im darí spoločne 
slúžiť bohoslužbu. Na konci bloku bude udelená cena pre Good Practice. 
 
Popoludnie 
 

– Koľko katolíckosti znesie liturgia? 
Syntéza rozhovorov a výhľad 
Tit. Prof. Dr. Samuel M. Behloul, vedúci odboru kresťanstvo na Zurišskom „Institut für 
interreligiösen Dialog“ (ZIID), cez rozhovor s odborníkmi a publikom 
 

– záverečná Bohoslužba 
 
okolo 16.00 h koniec diskusií 
 
 
 



Ciele 
 

– Spoznať zjednocujúci rozmer liturgie a pomenovať tažkosti spoločných slávení 
– Vnímanie rôznych foriem liturgickej pobožnosti a praxi vo švajčiarských miestnych 

farnostiach a misiách 
– Oboznámenie sa s modelmi spoločných bohoslužieb 

 
Zľava 
 
Členovia od „Freundeskreis Liturgisches Institut“ dostanú 15% zľavu na výdavky kurzu. 
Informacie pod www.freundeskreis.liturgie.ch 
Pre osoby z nízkym príjmom môžeme nájsť indivuduálne riešenie. Neváhajte, prosím 
podľa potreby označiť križikom «Ermässigung erwünscht». Radi vás skontaktujeme a 
tešíme sa na vašu účasť. 
 
Klúčové informácie 
 
Miesto podujatia 
Pfarreizentrum Herz Jesu Wiedikon 
Johanneum 
Aemtlerstrasse 43 
8003 Zürich 
 
Náklady 
Náklady na Kurz - 190.00 CHF (vrátane stravy) 
Nocľah a raňajky si každý musí zabezpečiť sám. Istý počet izieb v Zurišskych hoteloch je 
predrezervovaný. 
(15% zľava na Náklady na kurz pre členov „Freundeskreis Liturgisches Institut“) 
 
Uzávierka termínu na prihlásenie 
30. November 2017 
 
Registrácia a prihlásenie 
Prostredníctvom www.liturgie.ch alebo priloženej návratky. 
 

 
Liturgisches Institut 
der deutschsprachigen Schweiz 
Impasse de la Forêt 5A 
Postfach 165 
1707 Freiburg 
 
Fon: 026 484 80 60 
Fax: 026 484 80 69 
 
info@liturgie.ch 
www.liturgie.ch 


