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Jaké jsou kořeny slavení prvních pátků? Má tato tradice smysl a přínos v
dnešní moderní době?
Mohu jít ke sv. přijímání, když nestihnu celou bohoslužbu, protože jsem
v práci? Kterých částí bohoslužby se musím určitě zúčastnit, abych k
přijímání mohla přistoupit?
Mohli byste více přiblížit pojem adorace?
Kolik se platí za mši svatou?
Můžeme se modlit k zemřelým rodičům, známým, kteří nejsou církví
prohlášeni za svaté nebo blahoslavené?
Jaký je rozdíl mezi římskokatolickou a řeckokatolickou církví?
Musím vykonat pokání, které mi uložil zpovědník, předtím, než jdu ke
sv. přijímání?
Co to jsou odpustky, kdo a kdy je může získat?
Co znamená milovat bližního jako sám sebe?
Jaký je Bůh?
Max Kašparů: Malý kompas víry
Jak máme milovat své nepřátele? Tomáš Špidlík: Po tvých stezkách
Musíme v pátek dodržovat půst od masa? Jak je to s půstem na Popeleční
středu a Velký pátek? Jak často máme přijímat svátost smíření?
Co mám dělat, když mám
pochybnosti o tom, zda něco bylo Gabriel Hevenesi: Jiskry sv. Ignáce
těžký hřích, nebo ne?
Co když mám pochybnosti o tom, zda byla zpověď dostatečná, platná?
Mohu jít ke sv. přijímání, když mě v kostele na mši svaté napadne,
zda náhodou nemám hřích?

16 2014/0708

Co je to generální svatá zpověď?

17 2014/09

Způsobuje Bůh záměrně přírodní katastrofy?
Co si mám představit pod
Tomáš Špidlík: Po tvých stezkách
pojmem „svatokrádež“?
Je nakupování v neděli přestoupením třetího přikázání?
Jaký je postoj Církve v této věci?
O první adventní neděli se v mnohých kostelích světí adventní věnce.
Musí být věneček vyrobený klasicky z větviček, z chvojí nebo může být
z různých jiných materiálů (keramika, umělé větvičky, proutí, ubrousková
technika apod.)?
Jak se staví církev k umělému oplodnění?
Je za všech okolností zapovězeno?
Kolikrát denně může člověk přistoupit ke sv. přijímání?
A jak to mají kněží?
Mohou přijmout nejsvětější svátost víckrát, pokud slouží více mší?
Jaký je postoj církve k registrovanému partnerství homosexuálních osob?
Je pravdou, že „nevědomost hříchu nečiní“?
Jak je to se mší svatou v sobotu večer s nedělní platností?
Mohu se jí zúčastnit a mám splněnou povinnost,
přestože mám možnost být na „řádné“ mši sv. v neděli?
Je uctivé podávání svatého přijímání na ruku?
Proč se modlíme před obrazy? Není to zbytek pohanství?
Jaký je postoj církve k posmrtnému dárcovství orgánů?
Co je to rozjímání a jak rozjímat?
Jaký je pohled církve na alternativní medicínu a léčitelství (např. celostní
medicína, využívání energií apod.)?
Jaký je úkol křestního kmotra?
Může křesťan chodit na hodiny jógy,
když se tam pouze cvičí a nemedituje?
Jak je to s tetováním? Smí se křesťan nechat tetovat?
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Jak se staví církev k sebevraždě?
Co znamená značení kříže na čele, ústech a hrudi před čtením evangelia?
Jaký je vlastně vztah mezi Božím milosrdenstvím a utrpením nevinných?
Jak „ospravedlnit“ dobrého Boha, jenž dopouští, aby se šířilo zlo?
Neměla by být církev také milosrdná a v některých zásadách trochu slevit
či ustoupit?
Jaký je výsledek synody o rodině?
Proč bych si měl přečíst posynodální adhortaci Amoris laetitia?
Přináší něco nového v oblasti manželství a rodiny?
Co znamená opovážlivé spoléhání na Boží milosrdenství?
Milosrdenství bývá v dnešním světě často vnímáno jako synonymum
slabosti a neschopnosti. Jak se má milosrdenství projevit třeba
v ekonomice, politice apod.?
Můžeme najít zmínku o milosrdenství také v jiných kulturách
a náboženstvích, nebo je to jen ryze křesťanský rys?
Může se křesťan nechat zpopelnit?
Musí být vždycky křesťanský sňatek v kostele, anebo je přijatelné
i nějaké jiné místo (louka, pláž apod.)?
Jaký je význam slova AMEN?
Často se používá spojení „Boží vůle“. Jak to mám chápat?
Jak vznikla křížová cesta? Kdy se stala součástí zbožnosti?
Kdo stanovil počet 14 zastavení?
Kdo a za jakých podmínek může obdržet titul „učitel církve“?
Nesleduji události ze světa, protože mě stresují, ale zároveň mám výčitky
svědomí, že nejsem v obraze, co se týče aktuálních potřeb mých bližních,
a tudíž nevím, za koho a za co se mám konkrétně modlit.
Jak se k tomu postavit?
Je dobré mít stálého zpovědníka a mohu si ho zvolit?
Co jsou to církevní přikázání?
Co znamená památka Panny Marie Královny
a jaký má význam pro věřící?
V poslední době si všímám, že někteří lidé používají v kostele mobilní
telefon – při čteních nebo při zpěvu písní. Je to v pořádku?
Proč se přidává při čtení z Písma svatého k oslovení „Bratři“ ještě
„a sestry“, když to v Písmu tak nestojí? Je to tedy jen lidské ustanovení,
v zájmu jakési „emancipace“? Vždyť v závěru Písma stojí varování,
že kdo přidá nebo ubere v Písmu slov, tolik mu Bůh naloží ran.
Jak si to tedy vysvětlit?
Co když se mi nedaří odpustit?
Z čeho vyplývá postní praxe církve?
Čím mohu nahradit páteční půst?
Proč se ve vyznání víry modlíme „Sestoupil do pekel“?
Co jsou to svátostiny?
Co je to třetí řád?
Co je to TRVALÝ JÁHEN, jaké jsou požadované předpoklady k této
službě a co všechno dělá?
Co je to symbolický (alegorický) výklad Písma svatého?
Co jsou to mešní fundace?
Co znamená někoho/něco žehnat?
Co se děje s penězi ze sbírky v kostele?
Co z toho má Pán Bůh, když se postím?
Je přípustný trest smrti?
Jak se liší Českobratrská církev evangelická (ČCE) od římskokatolické?
Už víckrát jsem se setkal s diagnózou syndromu vyhoření. Co to vlastně
je a jak pomoci takovému člověku (případně předejít u sebe)?
Jak pokračují práce na konkatedrále?
Biřmování – kdo a proč by jej měl přijmout? (Jelikož v naší farnosti bude
probíhat příprava na svátost biřmování, budeme se několikrát zamýšlet nad
významem a cílem této svátosti)
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Jaký je způsob a symbolika svátosti biřmování?
Kdo uděluje biřmování?
Jak pokračují práce na konkatedrále?
Kdo může/má přijmout biřmování?
V kolika letech je vhodné přijmout tuto svátost?
Biřmovací kmotr
Jak a podle čeho vybírat biřmovací jméno?
Jaké jsou dary Ducha Svatého a jak o ně prosit?
(příprava na svátost biřmování)

Co je to ovoce Ducha Svatého?
Jak bude probíhat postupné zavádění bohoslužeb?
Kdy bude biřmování? Kdy proběhne první svaté přijímání?
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