Kto sme
Keď sa povie starokatolíci, možno si predstavíte
nezrozumiteľnú latinskú bohoslužbu, kňaza
v starobylých rúchach, či ultrakonzervatívne
názory. Nie je to ale vôbec tak!
Usilujeme sa tvoriť historickú cirkev pre súčasnosť
– cirkev otvorenú výzvam našej doby.
Sme otvorení, demokratickí a nezávislí katolíci
a katolíčky. Nezávislí, lebo nie sme spojení
s Vatikánom. To ale neznamená, že sme izolovaní.
Sme súčasťou spoločenstva Utrechtskej únie
starokatolíckych cirkví a sme v sviatostnom
spoločenstve s anglikánskymi cirkvami
a evanjelickou Švédskou cirkvou. Demokratickí,
pretože naši farári a biskupi sú volení na základe
synodálnych princípov. Otvorení v ekumenickej
angažovanosti, ako aj v aktuálnych otázkach, akými
sú napr. antikoncepcia, svätenie žien či pastorácia
LGBT* veriacich. A napokon katolíci a katolíčky
kvôli našej láske k eucharistii, liturgii a sviatostiam.

Starokatolíci
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Delegatúra Utrechtskej únie
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Spája nás presvedčenie,
že kresťanstvo môže
v súčasnosti vyzerať inak:
otvorene, ekumenicky,
demokraticky a ľudsky.

Naše poslanie
& vízia

NAŠA HISTÓRIA

NAŠE HODNOTY

STREDNÁ CESTA

Sme katolícka alternatíva. Hlásime sa k viere,
učeniu a praxi prvých kresťanov. Sme chudobnou
a slúžiacou cirkvou. Nechceme mať viac, než stačí
na zabezpečenie našich základných potrieb.
Žijeme spiritualitu radikálneho prijatia
a prijímame všetkých ľudí bez rozdielu.

Rozchod s Rímom nás však vonkoncom neviedol
k uzavretosti do seba, ale naopak k ekumenickej
otvorenosti. Usilujeme sa nachádzať strednú cestu
či medzipriestor v súčasnom kresťanstve – a to tak
medzi katolicizmom a protestantizmom, ako aj
medzi kresťanstvom východu a západu.

Starokatolícke cirkvi vznikli vo viacerých fázach
kvôli mocenským zásahom pápeža do vecí
miestnej cirkvi. Dôležitým momentom bol
Prvý vatikánsky koncil (1869-1870), ktorý
vyhlásil učenie o neomylnosti pápeža a jeho
moci nad celou cirkvou.

NAŠE ŠPECIFIKÁ
Starokatolíci sú kresťania,
ktorí žijú naplno
a neobávajú sa toho,
čo im môže pripadať
nové a neznáme.

Farári a biskupi sú volení a vysvätení v historickej
apoštolskej postupnosti.
Celibát nie je podmienkou kňazstva.
Prijímanie podávame „pod obojím“ a pozývame
k nemu všetkých pokrstených veriacich.
Spoveď slávime, podobne ako evanjelici, aj spoločne.
Duchovná služba je otvorená aj ženám.
Prijímame aj LGBT* veriacich a povzbudzujeme ich
k zodpovedným vzťahom.
Rozvedeným neodopierame sviatostný život.

