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Ekumenický dialóg Cirkvi v Ázii  

   

Výzva Cirkvi k dialógu - to je špeciálna úloha pre ázijských biskupov, ktorá vyplynula zo 

zasadnutia Ekumenickej a medzináboženskej komisie Federácie biskupských konferencií Ázie. 

Stretnutia ázijskej Katolíckej cirkvi sa 21. až 25. júla v Bangkoku zúčastnili cirkevní 

predstavitelia z 11 krajín. Cieľom seminára bolo predovšetkým zlepšiť vzťahy medzi 

biskupstvami, upriamiť pozornosť na miestne lokálne cirkvi a hľadať nové cesty rozvoja Cirkvi 

v Ázii. Jednou z diskutovaných tém seminára bolo myšlienka vzájomného pochopenia 

nábožensky a kultúrne bohatého regiónu a budovania takzvaného mostu medzi tradičnými 

vierovyznaniami pre dobro celej spoločnosti.  

   

 


