Žít v rozmanitosti
Farnosti a katolické misie slaví liturgii
29. až 30. ledna 2018
Téma
„Když se ozval zvuk, seběhlo se mnoho lidí a byli ohromeni, protože každý z nich
slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí.“ (Sk 2,6)
Od začátku církve, od prvních Letnic, se slaví liturgie ve všech řečech i kulturách,
třebaže ještě řeč a kultura církve neexistovaly. Dodnes jsou v katolické církvi rozličné
formy zbožnosti, často s akcenty různých národností a kultur. Migrací si křesťané –
katolíci i přes svůj původ a kulturní bohatství jsou stále blíž a prožívají tento nový
fenomén (novou skutečnost) jako dar i jako příležitost hlásání Kristova evangelia.
Zároveň nám tato nová situace klade otázky, které směřují k jedné a nejnáročnější
otázce, jak slavit mši svatou. Toto setkání je mimo jiné i příležitostí k vzájemnému
představení různých forem slavení liturgie. Otevírá i možnosti, které pomáhají
poznávat osvědčené liturgické praxe s akcenty lidové zbožnosti a s využitím toho, co
je pro určité kultury to nejvlastnější. Můžeme dokonce vyzkoušet i to, jak slavit
tajemství liturgie v této rozmanitosti společně.
Martin Conrad & Martin Klöckener

Program
Pondělí, 28. leden
Dopoledne
Příjezd od 10 hodin, pozdrav a přivítání u šálku kávy
10:30 hod. začátek zasedání


Téměř beze slov
hudebně-obrazové uvedení do tématu celého programu
Sandra Rupp Fischer und Martin Conrad, Liturgický institut



Liturgie jedné církve a mnohost kultur
Theologický základ
Prof. Dr. Benedikt Kranemann, Univerzita Erfurt



Cesta obohacení i očisty
Katolicita jako základ mnohosti v jednotě církve a utváření liturgie
Daria Serra-Rambone, Doktorandin Univerzita Luzern

Polední modlitba
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Odpoledne


Jak slavíš mši svatou?
Mnohost ve vzájemném dialogu
Moderation Dr. Gunda Brüske, Liturgický institut



Jednota rozličných katolických společenství: Je to možné?
Prof. Dr. François-Xavier Amherdt, Univerzita Freiburg

Eucharistie slavená v misijních společenstvích

Večer
Večer prožívaný v přátelském společenství s bratry ve Švýcarsku a s členy
různých misijních komunit
celosvětový jídelniček

Úterý, 30. leden
Dopoledne
Ranní chvály (9:00 hod.)


Poznámky k pastoraci migrantů
zkušenosti s jinak mluvícími bratry a sestrami při bohoslužbě
Prof. Dr. Patrick Renz, mezinárodní ředitel pro migranty



Jak se podaří jednota v rozmanitosti
Vybrané farnosti a jinak mluvící společenství představí svou boholužebnou
praxi. Výměna zkušeností, jak slavit společnou bohoslužbu. Předání cen za
dobré praktikování jednoty v mnohosti. Komunikace v rozličnosti řečí i kultur.

Odpoledne


Jak mnoho katolicity unese liturgie?
Syntéza sympózia a výhledy do budoucna
Tit. Prof. Dr. Samuel M. Behloul, vedoucí institutu pro mezináboženský dialog,
Zürych (ZIID), rozhovor s odborníky a publikem

Závěrečná modlitba

Zakončení sympózia kolem 16 hod.
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Cíle




objevit dimenzi jednoty a pojmenovat obtíže společného slavení liturgie
vnímání rozdílných forem liturgické zbožnosti a praxe v místních farnostech ve
Švýcarsku a v misijních společenstvích
poznání modelů společného slavení bohoslužby

Sleva
Přátelé liturgického institutu obdrží 10% slevu na uhrazení poplatku kurzu. Informace
na adrese www.freundeskreis.liturgie.ch I pro účastníky s malými příjmy se najde
individuální řešení. Prosím, neváhejte. Prosbu o slevu zakřížkujte. Rádi s Vámi
navážeme kontakt a těšíme se na Vaši účast.

Důležité informace
Místo setkání
Farní centrum Herz Jesu Wiedikon
Johanneum
Aemtlerstrasse 43
8003 Zürich

Náklady
Kurzovné CHR 190.00 (včetně zaopatření). Nocleh a snídani si obstarává každý
sám. Požadavek na pokoj v hotelu v Zürich je předem rezervován. (10% sleva na
zaplacení kurzu pro členy přátel liturgického institutu).

Termín přihlášky
30. listopad 2017

Přihláška
www.liturgie.ch nebo přiloženou obálkou

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
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