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Hermed fremsendes VEOK's Nyhedsmail nr. 22 igen.
Der har været en "fejl" på hjemmesiden, så ikke alle har kunnet åbne de 2 artikler,
og et afsnit af Härings artikel var faldet ud.
Det skulle nu være afhjulpet.
Vi siger tak til dem, der har påpeget problemet.
__________________________________________________________________
Monique & Jens Buch
Madvigs alle 12, DK - 1829 Frederiksberg C, Denmark, +45 3324 3040
__________________________________________________________________
-----Original Message----From: Monique & Jens Buch [mailto:Buch.Frederiksberg@get2net.dk]
Sent: 26. maj 2005 21:48
To: Buch@VEOK.dk
Subject: VEOK's Nyhedsmail nr. 22

VEOK's Nyhedsmail nr. 22

26-maj-05

Kirkens læreembede og de ubekvemme fakta
Af Hermann Häring
Der kan være forskelle eller ligefrem direkte modsætninger mellem læremæssige
opfattelser og kontrollerbare historiske fakta. Disse fakta kan kaldes ubekvemme,
generende. Det er forstyrrende faktorer, som tvinger os til på ny at reflektere over det
man altid er gået ud fra lå fast.
Spændinger og endog modsætninger mellem 'lære' og 'faktum' er ikke et eksklusivt
kirkeligt problem. Sådan noget forekommer også inden for videnskaben, hvor folk
sjældent er glade for dem - man ser jo hellere sine teorier bekræftet end forkastet.
Foredrag i 2002 af prof. emeritus, dr. Hermann Häring fra Nijmegen Universitet om,
hvordan de kirkelige myndigheder håndterer problematikken med de 'ubekvemme fakta'.
Læs hele dette meget spændende foredrag i dansk oversættelse på VEOK's hjemmeside:
www.VEOK.dk

Katolsk redaktør går efter pres fra Vatikanet
Under denne overskrift bringer Berlingske tidende 8-maj-05 en medddelelse fra Reuters
om at Fader Thomas Reese har bekendtgjort sin uventede tilbagetræden fra
det indflydelsesrige, jesuitiske, amerikanske magasin 'America'.
Angiveligt sker hans fratræden efter pres fra Vatikanet, som har protesteret mod artikler i
bladet om brug af kondomer for at forhindre AIDS, homoseksuelle præster og hemmelige
disciplinære afstraffelser.
"Selv om presset for at fjerne Reese helt klart kom fra Congregatio, vides det ikke i
hvilken udstrækning Ratzinger personligt var involveret i beslutningen" skriver National
Catholic Reporter.
Se mere herom på www.veok.dk: 'Editor of Jesuits' America magazine forced to resign
under Vatican pressure'
______________________________________________________________________________
VEOK's Nyhedsmails udsendes til de medlemmer, hvor vi kender e-mail adressen.
Hvis du ikke ønsker at modtage disse mails fremover, så giv os venligst besked.
Adressen står nederst på dette brev.
Nyhedsmail'en vil også kunne læses på vor hjemmeside: www.VEOK.dk
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Orientering fra formand og bestyrelse vil fortsat blive sendt i nyhedsbreve,
som tilgår alle foreningens medlemmer per e-mail eller post.
Indholdet i de breve og meddelelser, der bringes i VEOK's nyhedsmail,
er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdninger.
______________________________________________________________________________
Henvendelse til redaktionen af VEOK's nyhedsmail:
Monique Buch, ansvarshavende
Madvigs alle 12
1829 Frederiksberg C
Tlf: 3324 3040 - Buch@VEOK.dk
_____________________________________________________________________________
Foreningen VEOK - Vi-Er-Også-Kirken - www.VEOK.dk
Formand: Kristine Fog-Morrissette, Møllehaven 28, 3550 Slangerup - Formand@VEOK.dk
_____________________________________________________________________________

13-06-2005 14:02

