ZÁPIS HLAVNÍCH TEZÍ ZE SETKÁNÍ ČSKT K SYNODALITĚ V ČR
22. 9. 2022, 17:00 – 18:42 hod. (on-line)
Přítomní (bez titulů): Veronika Blažek Iňová, Tomáš Halík, Petr Jandejsek, Josef
Mikulášek, Libor Ovečka, Jan Polák, Mireia Ryšková, Zuzana Svobodová, František Štěch
Petr Jan Vinš.
Setkání členů ČSKT k tématu synodální cesty v České republice, které proběhlo on-line
formou, svolala předsedkyně společnosti, Zuzana Svobodová, z podnětu prof. Tomáše Halíka,
Th.D.
Zuzana Svobodová, nejprve přivítala všechny zúčastněné a obeznámila účastníky s tradicí
ČSKT, pěstovanou od prvních let existence ČSKT, uskutečňovaných setkání k vybranému
tématu také na podzim. Poté požádala čestného člena ČSKT, prof. Tomáše Halíka, aby
všechny přítomné seznámil s hlavními tezemi textu, který poskytl členům ČSKT k dispozici
již před samotným setkáním a případně doplnil o aktuální reflexi.
Tomáš Halík nejprve představil důvody, které jej přiměly napsat tento text – neadekvátní a
nedostatečné vyjádření ČBK (dotazník). Dále seznámil členy s hlavními myšlenkami textu,
kterými byly např.:
•
•
•

•

Synodalita je stálá výzva pro život církve.
Rozdílná atmosféra přijetí výzvy papeže Františka k nastoupení synodální cesty
v zahraničí (například v Německu) v porovnání s Českou republikou.
Nabídl účastníkům možnost, seznámit se se zahraničními texty, které vzešly z tamních
synodálních diskuzí a závěrů biskupských konferencí (tyto texty – odkazy na ně – jsou
součástí tohoto zápisu pod nadpisem „Příloha“ a jsou též zveřejněny na internetových
stránkách www.cskt.cz).
Nabídl strukturu členských buněk ČKA jako platformu pro další sdílení dobré praxe
ze synodálních kroužků, případně jako platformu k další práci v rámci synodální cesty
jako způsobu života církve, a to v atmosféře ekumenického dialogu otevřeného i
hledajícím poctivý dialog týkající se duchovních potřeb či otázek souvisejících se
spiritualitou.

Zuzana Svobodová upozornila, že ČKA má sice velkou zkušenost v ekumenické práci, ale ne
všichni křesťané vnímají synodální proces jako výzvu do vlastních řad, spíše je to dosud
vnímáno jako římskokatolická aktivita, bude tedy i zde zapotřebí hlubší reflexe a dialog o
tom, co synodalita znamená. V procesu uskutečňování synodálních výzev, například na
úrovni i odborných sekcí ČKA, např. Pedagogické sekce, stojí řada výzev, proto již také
vznikla pracovní skupina pro náboženskou výchovu a etiku, jejímiž členy jsou také členové
ČSKT, kteří o problematiku projevili zájem (zápis z prvního setkání pracovní skupiny je na
stránkách cskt.cz). Otázkou zůstává, jak vzájemně propojit teologické fakulty v ČR, aby spolu
více komunikovaly a spolupracovaly na významných tématech, mezi něž patří právě
synodalita.

Petr Jan Vinš: Synodalita je z podstaty věci vnímána mnohými reformovanými či
evangelikálními církvemi za aktivitu týkající se nyní Římskokatolické církve, neboť sami o
potřebě otevřeného dialogu uvnitř církve a společné práce vědí a uvědomili si ji mnohem
dříve, než vznikla výzva k synodální cestě.
Mireia Ryšková nabídla zkušenost „dobré praxe“, jak ze spolupráce tří teologických fakult
v rámci Univerzity Karlovy (KTF, ETF, HTF), ale také z vlastní pastorační činnosti, kde se
schází lidé z řad laiků, kteří sice nejsou vzděláni v oboru teologie, ale jsou motivováni
k diskuzi o aktuálních problémech církve.
Libor Ovečka: Lidé ve farnosti čekají spolupráci s laiky. Starost o kostel, starost o výuku
náboženství, o katechezi.
Tomáš Halík zmínil význam francouzského hnutí „kněží – dělníků“, kteří kromě svého
kněžského povolání museli vykonávat povolání civilní, a zdůraznil přitom, že česká zkušenost
z dob socialistického Československa je v tomto velmi podobná. Zkušenosti pamětníků –
kněží, kteří v době totality působili v podzemní církvi a zároveň museli vykonávat civilní
povolání, by neměly být opomenuty.
Josef Mikulášek na podnět moderátora Františka Štěcha představil účastníkům aktuální situaci
diskuze o synodalitě v České republice. Zmínil zajímavou statistiku o nezájmu některých
velkých farností na Moravě, která je tradičně katolicky orientována, o synodální témata (byly
uvedeny příklady, kdy u farností přesahujících 500 členů vznikl pouze jeden sněmovní
kroužek), naopak v místech, kde lidé vnímají krizi a razantní úbytek aktivních členů, vzniklo
vícero sněmovních kroužků, například také kroužek dětí pod vedením katechetky. Aktivita
přicházela především z míst, kde církev není moc živá. Hranice aktivit neodpovídala hranicím
mezi městy a malými obcemi. Je důležité si uvědomit, že v synodální výzvě jde o styl, o
způsob života pro církev, nejde o akci, kterou je třeba splnit do určitého termínu, ale o změnu
životního způsobu, stylu života místních církvích.
František Štěch připojil osobní zkušenost ze života na venkově v pohraničí, kam sice
informace o synodální cestě dorazila, ale nepovažují dosud myšlenku synodality pro sebe za
nosnou či aktuální, vnímají ji jako záležitost větších měst, nikoli týkající se každého
církevního společenství.
Petr Jan Vinš připojil podnět k tématu o spolupráci mezi teologickými fakultami, když podal
svědectví dobré zkušenosti s ekumenickými setkáními studentů, kterého se měl příležitost
zúčastnit, a které má svůj velký přínos pro ekumenický dialog. Zdůraznil také slova papeže
Františka o církvi, která má otevřeně vstupovat na periferie.
Zuzana Svobodová hovořila o potřebě neutvářet pouze homogenní kroužky (setkávání dětí,
setkávání mládeže, setkávání seniorů, …), ale podpořit také setkávání i věkově, názorově,
tematicky heterogenních skupin – alespoň v rámci občasných společných akcí, na nichž
nemusí probíhat pouze debata, ale také společná práce, kreativní pastorační činnost církve, při
níž se nejen diskutuje, ale také něco společně utváří.

Veronika Blažek Iňová: Naslouchejme také hlasům studentů gymnázií a středních škol.
Mohou nám ze své nezaujaté, otevřené a předsudky nezatížené perspektivy dát zajímavé
podněty a témata k diskuzi. V rámci církevních škol (na všech úrovních vzdělávání) tzv.
buňky modlitby (na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v ČB zavedeno P. Josefem
Prokešem), které svojí myšlenkou navazují na hnutí francouzských kněží – dělníků. Studenti
se mohou setkávat nad předem stanoveným tématem v rámci svých buněk (skupinek po
třídách, či paralelních skupinkách) v rámci celé ČR (možnost uspořádat setkání zástupců
skupinek).
F. Štěch zdůraznil otázku: „Jak bychom toto informování o možnosti dialogu uvnitř církve
mohli podpořit?“
M. Ryšková: Přidat se ke stávajícím aktivitám ČKA (např. v rámci ekumenické spolupráce).
T. Halík: Pro medializaci tématu synodality v ČR využít zázemí v tradičních katolických
médiích (např. TV Noe, Proglas, Katolický týdeník, apod.). Zároveň upozornil na nutnost
vyjít do společnosti a čelit předsudkům, rozšiřovat komunikující skupiny. Říkat jasně, co
synodalita od nás očekává, vyžaduje, co to pro nás znamená. Např. vystupovat v rámci
přednášek ČKA pro širokou veřejnost, nabízí platformu ČKA i pro uskutečnění panelové
diskuze.
P. J. Vinš: V rámci křesťanských médií oslovíme pouze „již oslovené“. Naopak zdůraznil
potřebu oslovit ty, kteří o synodalitě ještě neuvažovali (časopis Universum?)
F. Štěch: Použít také internetové platformy Christnet, časopis Universum, nebo oslovit ČT (v
rámci jejích možností a limitů).
P. J. Vinš: Upozornil na osobní dobrou zkušenost s veřejnoprávními médii, zejména pak
s Českým rozhlasem. Vystoupit tam s tématem synodalita by podle něj znamenalo „zásah do
širší veřejnosti“.
T. Halík: Navrhuje uspořádat setkání zástupců ČSKT se zástupci křesťanských médií (ale i
ČT) a zde rozdělit úkoly (témata), na co by se která z nich měla zaměřit. Tomáš Halík dále
upozornil na nebezpečí vytváření již jeho předřečníky zmiňované „sociální bubliny“. Dialog o
synodalitě je však nutné vést na více rovinách: a) v rámci katolické církve, b) s možnými
„sympatizanty“: veřejnoprávní média (vybrané pořady, které se zabývají křesťanskými
tématy), c) široká veřejnost se zájmem o křesťanská témata, d) v rámci katolické církve vést
dialog s biskupy, kteří mají zájem o změnu.
M. Ryšková: Doporučuje se v rámci mediálního prostoru obrátit na redaktora Petra Vizinu
(ČRo). Lidé však potřebují vidět nejen diskuzi, ale také konkrétní činy.
F. Štěch: Navrhuje uspořádat setkání se zástupci veřejnoprávních médií: ČSKT + ČKA +
média.
Petr Jandejsek: 4. – 5. listopadu 2022 bude na VOŠ Jabok organizována konference a seminář
o přivádění dětí k víře (organizotáry Ekumenický institut a VOŠ Jabok).

V. Blažek Iňová: Diskuze ve sněmovních skupinkách by měla probíhat v co možná
nejrozmanitější skladbě jejích členů. Chybí zde náboženská edukace dospělých (viz práce
Jany Šídlové). Otázkou však je, zda je možné se v rámci takto různorodých skupinkách vůbec
domluvit (např. v rámci farnosti: kněz, rodiče, děti, členové farní rady, přizvaní odborníci,
…)?
Z. Svobodová: Zve členy ČSKT ke spolupráci o přemýšlení nad budoucností výuky
náboženství a katecheze v ČR – ať již dlouhodobě v rámci již zmíněné pracovní skupiny,
nebo nyní konkrétně v rámci semináře na Jaboku (4. – 5. 11. 2022). Dále upozornila na
pasáže z textu T. Halíka, abychom byli připraveni na změny, které nastanou a pak jimi nebyli
překvapeni a žádá T. Halíka o komentář a návrhy v těchto směrech.
T. Halík: Zdůrazňuje skutečné výzvy, neboť změny v církvi přinesou nutnost proměny
teologických fakult (uvedeny konkrétní prvky odlišností od stávajícího kurikula na
teologických fakultách). Upozornil také na dokument německé biskupské konference
k synodalitě (např. téma viri probati). Jako řešení navrhuje zabývat se možnostmi, které mají
teologické fakulty pro vzdělávání těchto budoucích kněží, kteří chodí do zaměstnání, mají
rodinu, … Nutnost zcela nového přístupu a přípravy na toto povolání, který bude vyžadovat
zcela nový typ vzdělání. Možnost vzniku alternativního studia teologie pro lidi z praxe –
nutnost změnit kurikulum, propracované metody práce, které vycházejí z dobré praxe. Dále
upozorňuje na potřebu, aby se církev začala zabývat také tématy sexuální etiky (podnět
z německé synodální cesty), tak, aby byl kladen důraz na etiku vztahů. V rámci dialogu o
synodalitě by mohlo mít významný přínos Evropské setkání v Praze. Dále například i další
mezikontinentální setkání nad tématem synodality. Je potřeba oslovit také české biskupy, kteří
budou otevřeni dialogu o synodální cestě, publikovat v otevřených médiích.
Zuzana Svobodová uzavřela diskuzi shrnutím bodů, které v ní zazněly a zdůraznila slova
Mireii Ryškové o nutnosti nejen v rámci synodální cesty debatovat, ale také společně na této
cestě žít a něco utvářet. Můžeme se inspirovat dílem Josefa Zvěřiny a jeho „živé teologie“.
Dále členy ČSKT informovala o změně termínu cesty zástupců ESCT do Říma (za českou
sekci se měl v listopadu 2022 účastnit doc. Michal Kaplánek). Toto setkání s římskou kurií je
přeloženo na 23. – 26. 4. 2023.

Zápis provedla: Veronika Blažek Iňová
Za správnost a redakční úpravy: Zuzana Svobodová, František Štěch.
Dne 23. 9. 2022

Příloha:
Informace z ESCT o hybridním sympóziu:
V pondělí 3. října 14:30 –20:30 hod. bude probíhat sympózium „60 Years Vatican II:
Theological reflections in intercontinental perspectives“ hybridní formou: link na připojení:
https://rwth.zoom.us/j/97285737304?pwd=ZWt2WFlsMnVSUzVsS3NjeEVEQ0hXUT09
Meeting-ID: 972 8573 7304
Kenncode: 030805.

Informace poskytnuté Tomášem Halíkem členům ČSKT:

A)
"Internationale Anfragen an den Synodalen Weg" – "International
Questions to the Synodal Path" – "domande internazionali al Cammino
sinodale"
Videoaufzeichnungen der dafür vorbereiteten Kurzreferate zu den Themen der
Synodalforen stehen nun zur Verfügung: https://international.online-sw.de/de/videos-de/
•

Video 1: Synodalforum „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme
und Teilhabe am Sendungsauftrag“ (41 Minuten)

•

Video 2: Synodalforum „Priesterliche Existenz heute“ (29 Minuten)

•

Video 3: Synodalforum „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ (53 Minuten)

•

Video 4: Synodalforum „Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und
Partnerschaft“ (49 Minuten)

Sie sind herzlich eingeladen, sich diese anzusehen und Ihre Fragen, Wünsche und Hoffnungen in
einem Padlet zu äußern (https://padlet.com/digiv/gemeinsam_unterwegs1). Ihre Angaben dort sind
anonym. Sie können Ihre Anregungen zum Synodalen Weg aber auch gerne per E-Mail an das
Synodalbüro schreiben (kontakt@synodalerweg.de).
Vom 8. bis 10. September 2022 findet die vierte Vollversammlung des Synodalen Weges der
katholischen Kirche in Deutschland in Frankfurt am Main statt. Das Programm, die Tagesordnung
und alle für die erste und zweite Lesung vorbereiteten Texte sind auf der Website des Synodalen
Wegs verfügbar. Über www.synodalerweg.de sowie über den Youtube-Kanal der Deutschen
Bischofskonferenz (https://www.youtube.com/c/DeutscheBischofskonferenz) wird ein Livestream
der Synodalversammlung auf Deutsch und Englisch angeboten. …
Wir laden Sie herzlich ein, die Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten zu nutzen, und sind
dankbar, wenn Sie den Synodalen Weg auch im Gebet begleiten.

Mit freundlichen Grüßen
Pfarrer Prof. Dr. Thomas Schwartz
_______________________________________
Renovabis – Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa
Internet: www.renovabis.de
Renovabis was committed to bringing personalities of the Catholic Church in Eastern Europe into
dialogue with representatives of the Synodal Path in Germany. “On the road together” was the
motto of the four online events to which the Synodal Presidium invited in June with the support of
Renovabis. Video recordings of the short presentations on the topics of the Synodal
Forums prepared for this purpose are now available in English: https://international.onlinesw.de/videos-en/
•

Video 1: Synodal forum “Power and Separation of Powers in the Church – Joint Participation
and Involvement in the Mission” (43 minutes)

•

Video 2: Synodal forum “Priestly Existence today” (29 minutes)

•

Video 3: Synodal forum “Women in Ministries and Offices in the Church” (53 minutes)

•

Video 4: Synodal forum “Life in succeeding Relationships – Living Love in Sexuality and
Partnership” (49 minutes)

We cordially invite you to watch them and to express your questions, wishes and hopes in the padlet
(https://padlet.com/digiv/walking_together1). Your entries there are anonymous. You are also
welcome to write your suggestions on the Synodal Path by e-mail to the Synodal Office
(kontakt@synodalerweg.de).

The fourth Plenary Assembly of the Synodal Path of the Catholic Church in Germany will take place
in Frankfurt am Main from 8 to 10 September 2022. The programme, the agenda and all texts
prepared for the first and second readings are available on the website of the Synodal Path.
A livestream of the Synodal Assembly in German and English will be offered
via www.synodalerweg.de as well as via the Youtube channel of the German Bishops' Conference
(https://www.youtube.com/c/DeutscheBischofskonferenz). … We cordially invite you to take
advantage of the opportunities for information and participation and we are grateful if you
accompany the Synodal Path in prayer.
Internet: www.renovabis.de
------------Eminenze, Eccellenze,
egregi signore e signori,

Renovabis era desideroso di far dialogare personalità della Chiesa cattolica dell'Europa orientale con i
rappresentanti del Cammino sinodale in Germania. “In cammino insieme” è stato il motto dei quattro
eventi online a cui il Presidio sinodale ha invitato a giugno con il supporto di Renovabis. Le
registrazioni video delle brevi presentazioni sui temi dei forum sinodali preparate a questo scopo
sono ora disponibili in italiano: https://international.online-sw.de/it/video-it/
•

Video 1: Foro sinodale “Potere e divisione dei poteri nella Chiesa — Partecipazione comune e
progettazione missionaria” (41 minuti)

•

Video 2: Foro sinodale “Vita sacerdotale oggi” (29 minuti)

•

Video 3: Foro sinodale “Donne nei ministeri e negli uffici della Chiesa“ (53 minuti)

•

Video 4: Foro sinodale “Vivere in rapporti che funzionano — Vivere l’amore nella sessualità e
nel rapporto di coppia” (49 minuti)

Siete cordialmente invitati a guardarli e a esprimere le vostre domande, i vostri desideri e le vostre
speranze nel padlet (https://padlet.com/digiv/sulla_via_insieme1). Le vostre note la sono anonime.
Siete anche invitati a inviare i vostri suggerimenti sul Cammino sinodale via e-mail all'Ufficio sinodale
(kontakt@synodalerweg.de).
La quarta Assemblea plenaria del Cammino sinodale della Chiesa cattolica in Germania si terrà a
Francoforte sul Meno dall'8 al 10 settembre 2022. Il programma, l'ordine del giorno e tutti i testi
preparati per la prima e la seconda lettura sono disponibili sul sito web del Cammino sinodale. Un
livestream dell'Assemblea sinodale in tedesco e in inglese sarà offerto
tramite www.synodalerweg.de e tramite il canale Youtube della Conferenza episcopale tedesca
(https://www.youtube.com/c/DeutscheBischofskonferenz). ... Vi invitiamo cordialmente ad
approfittare delle opportunità di informazione e partecipazione e vi siamo grati se accompagnate il
Cammino sinodale nella preghiera.
Internet: www.renovabis.de
Renovabis-Jahresthema 2022: dem glaub’ ich gern! Was Ost und West verbinden kann.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B)
Weltbischofssynode 2023 - Beiträge der Bischofskonferenzen von Österreich, Deutschland, der
Schweiz,
Luxembourg und der „Nordischen Bischofskonferenz“ (Dänemark, Schweden, Norwegen, Island)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr geehrte Damen und Herren !
Heute (21.9.2022) wurde der Beitrag der „Österreichischen Bischofskonferenz / ÖBK“ zur
Weltbischofssynode der Öffentlichkeit vorgestellt. Zu Ihrer Information darf ich Ihnen nun in den

folgenden LINKS die Beiträge der Bischofskonferenzen von Österreich, Deutschland, Schweiz,
Luxembourg, Nordische Bischofskonferenz (Dänemark, Schweden, Norwegen, Island) übermitteln:
1.

BEITRAG der „Österreichischen Bischofskonferenz / ÖBK“ zur Weltbischofssynode 2023:

https://www.bischofskonferenz.at/dl/-_Nationale_Synthese_zum_synodalen_Prozess_pdf
https://www.bischofskonferenz.at/dl/lnOkJKJKlooOOJqx4kJK/DE_-_Begleitwort_pdf
https://www.bischofskonferenz.at/dl/20220921_Statements_Pressekonferenz_pdf
https://www.kathpress.at / was-oesterreichs-katholikinnen-und-katholiken-bewegt
2.

BEITRAG der „Deutschen Bischofskonferenz / DBK“ zur Weltbischofssynode 2023:

https://www.dbk.de/-Bericht-der-Deutschen-Bischofskonferenz-zur-Weltbischofssynode-2023.pdf
https://www.dbk.de/themen/bischofssynode-synodale-kirche-2021-2023
https://www.dbk.de/-Report-of-the-German-Bishops-Conference-to-the-World-Synod-of-Bishops2023.pdf EN !
3.

BEITRAG der „Schweizer Bischofskonferenz / SBK“ zur Weltbischofssynode 2023:

https://www.bischoefe.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/220712-CH-Synodenbericht_d.pdf
https://www.bischoefe.ch/schweizer-synodenbericht-2022/
https://www.eveques.ch/rapport-synodal-suisse-2022/ FRA !
4.

BEITRAG der „Nordischen Bischofskonferenz“ (Dänemark, Schweden, Norwegen, Island):

https://www.nordicbishopsconference.org/Nordische Bischofskonferenz EN !
https://www.nordicbishopsconference.org/nyhed/synthese-zum-synodalen-prozess (Begleittext !)
5.

BEITRAG des „Erzbistums Luxembourg“ zur Weltbischofssynode 2023:

https://www.domradio.de/artikel/erzbistum-luxemburg-stellt-beitrag-zur-weltsynode-vor
https://www.vaticannews.va/de/luxemburg-erzbistum-hollerich-weltsynode-beitrag-vorgestellt.html
https://cathol.lu/IMG/pdf/rapport_v9_comb_red.pdf FRA !
https://weltkirche.katholisch.de/hollerich-kirche-muss-zuhoeren-nicht-mit-sich-selbst-reden
6.

BEITRAG des „Internationalen Kolpingwerkes“ zur Weltbischofssynode 2023:

https://www.kolping.net/2022/07/Beitrag-Synodaler-Prozess-2023-KOLPING-INTERNATIONAL.pdf
https://www.kolping.at/news/detail/news/freude-am-glauben/
https://www.kolping.net/synode-aufruf

https://www.kolping.net/synode

Weitere Fakten zur Weltbischofssynode 2023:
1.

https://www.google / Weltbischofssynode 2023

2.

https://de.wikipedia.org/wiki/Weltsynode

3.

https://www.dbk.de/themen/bischofssynode-synodale-kirche-2021-2023

4.

https://www.kathpress.at/goto/dossier/2185212/Synodalit__t_und_Weltkirche_

5.

https://www.vaticannews.va/de/events/synod2023.html

6.

https://www.kolping.net/wp-content/uploads/2021/DEUTSCH/.pdf (Vorbereitungsdok.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergänzende Fakten über die 4. Synodalversammlung des „Synodalen Weges“, welche vom 8. bis 10.
9. 2022 in Frankfurt / Main stattfand:
1. LINK zum VIDEO der ABSCHLUSSPRESSEKONFERENZ von heute (10.9.)
https://youtu.be/Q9s97OZnNeE (Mit Vorspann - Beginn erst bei der 19. Minute !!)
https://www.synodalerweg.de/

(Mit Vorspann - Beginn erst später !!)

https://www.youtube.com/watch?v=EXPcwwBuQj0 – Pressegespräch vom 9.9.2022
https://www.youtube.com/watch?v=5VT_l4YArZw – Pressegespräch vom 8.9.2022
2. LINK zu den VIDEOS mit der vollständigen Wiedergabe der 4. Synodalversammlung 2022 in
Frankfurt:
https://www.synodalerweg.de/ EN ! D
https://www.synodalerweg.de/struktur-und-organisation/synodalversammlung
Redebeiträge der Synodalversammlung finden Sie unter www.synodalerweg.de. Hier sind auch die
Grundlagen- und Handlungstexte sowie die Abstimmungsergebnisse der Änderungsanträge bereitgestellt !
3. LINKS zur Berichterstattung in div. Medien:
https://www.zdk/Vierte-Synodalversammlung-des-Synodalen-Weges-beendet-1507U/ !!
https://www.google / 4. Synodalversammlung 2022 - Frankfurt
https://www.tagesschau.de/inland/bischoefe-abstimmung-sexualmoral-101.html ARD: TV Tagesschau
https://www.dbk.de/ Deutsche Bischofskonferenz / DBK
https://www.zdk.de/ Zentralkomitee der deutschen Katholiken / ZdK

https://www.google / 4. Synodalversammlung
https://www.google / FOTOS von der 4. Synodalversammlung in Frankfurt
4. Interview mit dem Ehrenpräsidenten des „Katholischen Laienrats Österreichs / KLRÖ“ Hofrat
Mag. RANK zum „Synodalen Weg“ der „Kooperationsredaktion der österreichischen
Kirchenzeitungen“ vom 14 9.2022:
Siehe ANHANG und KATHPRESS - Meldung vom 14.9.2022:
https://www.kathpress.at/2183813/Rank / Eigenkirche - Vorwurf an Synodalen Weg unberechtigt
LINK zur Wortmeldung von Mag. RANK im Rahmen des „Synodalen Weges“ vom 5.2.2022 in
Frankfurt:
https://www.synodalerweg.de/Reden_Beitraege/2022-02-05/Statement-WolfgangRank_Beobachter.pdf
ANHANG:
KATHPRESS - Meldung vom 14.9.2022 mit Statement von KLRÖ- Ehrenpräsidenten
Mag. Wolfgang RANK, da diese Meldung nur einige Tage kostenlos vom Internetauftritt der KATHPRESS https://www.kathpress.at/ abrufbar ist !
-------------------------------------------------------------------------------------------Reg. Rat Anton S a l e s n y, Europabeauftragter des Katholischen Laienrates Österreichs / KLRÖ
(Forum der österreichischen Katholiken)
Festschrift zu „50 Jahre KLRÖ“ (1970 bis 2020):
http://www.laienrat.at/FESTSCHRIFT Passwort: „50JahreKLRÖ“
https://cloud.oebk.at/index.php/s/MH3kJarnq
Internet: http://www.laienrat.at/
Internet: Link-Sammlung: Europa
Internet: Bildungsministerium / BMBWF – Dok. Europa
Bei Problemen auf dem Server des Bildungsministeriums
siehe: www.google.at „Europarat – DVD 14109 – Salesny“
TV-Prod.: https://www.youtube/VIDEOS - Europarat
https://www.ph-noe.ac.at/40-jahre-europatagungen
https://www.parlament.gv.at/15. Europatagung - Parlament
(Beim folg. LINK: Beschriftung der Fotos durch „anklicken“ dieser !)

https://Fotodokumentation der 15. Europatagung
LINK zu Dokumentation "Mein Europa" - Auflage 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------ANHANG: KATHPRESS - Meldung vom 14.9.2022
https://www.kathpress.at/goto/meldung/2183813/Rank__Eigenkirche_Vorwurf_an__Synodalen_We
g__unberechtigt
Rank: Eigenkirche-Vorwurf an "Synodalen Weg" unberechtigt
14.09.2022 11:38 - Österreich/Deutschland/Kirche/Reform/Synodaler.Weg
Ehrenpräsident des Laienrats und österreichischer Beobachter des deutschen "Synodalen Weges":
Reformprojekt unterscheidet präzise, was Bischöfe oder Bischofskonferenz regeln können und was
Rom entscheiden muss
Salzburg, 14.09.2022 (KAP) Der offizielle österreichische Beobachter des "Synodalen Weges" der
Katholischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Rank, sieht in dem Reformprozess im Nachbarland
keine Tendenzen zur Errichtung einer deutschen "Eigenkirche". "Zu sagen, der Synodale Weg wolle
eine Eigenkirche, ist ein unberechtigter Vorwurf", sagte der Ehrenpräsident des Katholischen
Laienrats Österreich (KLRÖ) im Interview mit der Kooperationsredaktion österreichischer
Kirchenzeitungen (14. September). Der "Synodale Weg" unterscheide präzise, "was ein Bischof
entscheiden kann, was die Bischofskonferenz regeln kann und was nach Rom delegiert werden
muss", so Rank.
Rank hatte als Beobachter an der vierten Vollversammlung des "Synodalen Weges" in Frankfurt
(Main) in der vergangenen Woche teilgenommen. Bei dem Forum würden Bischöfe, Ordensleute und
Laien aus verschiedenen Organisationen gleichberechtigt nebeneinander sitzen und sich
austauschen, skizzierte Rank das Format. "Da wird offen geredet, teilweise hart, vielleicht zu hart,
aber mit theologischen Begründungen."
Geplant sei nun die Einrichtung eines ständigen synodalen Rats für Deutschland, damit diese Form
des Austauschs und der Beschlussfassung beibehalten werden kann. Letztendlich sei das eine Frage,
wie es zum bischöflichen Leitungsamt der Kirche passe, wandte Rank ein. Das Ergebnis könne
jedenfalls "eine Frucht des Synodalen Weges, oder des weltweiten synodalen Prozesses sein".
Der Laienvertreter erinnerte daran, dass es in diesem Jahr in Mariazell ein Treffen der
österreichischen Bischöfe mit den Spitzen von Laienorganisationen, Ordenskonferenz und anderen
Einrichtungen gegeben hatte. "Das geht in diese Richtung! Es muss aber noch institutionalisiert
werden." Jetzt stelle sich die Frage, ob es möglich sei, das in kirchenrechtliche Strukturen zu fassen.
Eine Synode sei derzeit "kirchenrechtlich eine Versammlung von Bischöfen. Das müsse sich ändern",
zeigte sich Rank überzeugt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

