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IKUE - Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

- pomocí esperanta plnit příkaz Ježíše Krista:
„Jděte do celého světa a ohlašujte evangelium všemu stvoření“
- ukázat jednotu Církve používáním mezinárodního jazyka
- přispívat k uskutečnění mezilidského porozumění, bratrství a pokoje
- usilovat se, „aby všichni byli jedno“
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IKUE nabízí mše sv. v jazyku esperanto během esperantských setkání (UK, konference odborných sdružení, setkání). Organizuje každý rok svůj vlastní mezinárodní týdenní kongres. Místní skupiny a sdružení katolických esperantistů
taky nabízejí setkání (biblický víkend, mládežnický esperantský tábor...) s liturgií
hodin, růžencem, přednáškami, poutěmi, atd.
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Ekumenismus a mezináboženský dialog
Různorodost esperantského světa a bratrství v jeho jádru ulehčují mezináboženská
setkání. Od roku 1968 protestantské sdružení a katolické sdružení organizují svůj
mezinárodní kongres každý druhý rok. Nejdůležitější zpěvník a modlitebník v
esperantu „Adoru“ byl připraven v spolupráci s křesťany z celého světa.
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Dobročinnost
IKUE podporuje různé misie (adopce sirot, kostel, studna, škola, sirotčinec,
mosty, kozy, počítač, vzdělávací knihy, atd.) v různých zemích Afriky (Benin, Burundi, Kongo, Rwanda, Togo) a Madagaskar.
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Vydavatelská a informační činnost
Kněží a laici pravidelně připravují vydání Bible v esperantu a různých jiných
publikací: misálu, encyklik, zpěvníků a modlitebníků... Časopis IKUE, „Espero
Katolika“ (4 čísla ročně) a esperantské programy Vatikánského rozhlasu šíří učení
Církve a slouží jako informační kanál mezi katolickými esperantisty.
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sv. Pius X.
sv. Maximilián Kolbe
blahoslavený Titus Brandsma
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Několik dat
- 1902 první sdružení katolických esperantistů v Tours, Francie
- 1903 první číslo časopisu Espero Katolika
- 1910 první mezinárodní kongres katolických esperantistů, založení IKUE
- 1912 první vydání Nového zákona v esperantu
- 1926 první vydání Bible (bez deuterokanonických knih)
- 1950 22. kongres IKUE v Říme po 11-leté přestávce
- 1977 první vysílání Vatikánského rozhlasu v esperantu
- 1990 dekrety Kongregace pro Boží kult a disciplínu svátostí o normách
slavení mše sv. a nedělním misále v esperantu
- 1992 právní uznání IKUE (dekrety Papežské rady pro laiky)
- 1994 první papežské požehnání Urbi et Orbi v esperantu
- 2001 Adoru, 1 400 stran křesťanských písní z celého světa
- 2002 vydání deuterokanonických knih
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Ústřední kancelář
IKUE - Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista
ikue@ikue.org
Via di Porta Fabbrica 15, I-00165 ROMA RM, tél./fax +39-06.39.63.81.29
Kontaktní adresa v ČR:
IKUE-Katolická sekce CES, Miloslav Šváček, Tršická 6, 751 27 Penčice
http://www.esperanto.cz/ikue - m.svacek@seznam.cz

Ústřední kancelář
IKUE - Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista
ikue@ikue.org
Via di Porta Fabbrica 15, I-00165 ROMA RM, tél./fax +39-06.39.63.81.29
Kontaktní adresa v ČR:
IKUE-Katolická sekce CES, Miloslav Šváček, Tršická 6, 751 27 Penčice
http://www.esperanto.cz/ikue - m.svacek@seznam.cz

Několik stran
http://www.ikue.org/ - stránka IKUE
http://www.ikue.org/landaj.html - zástupci IKUE v 35 zemích
http://www.esperokatolika.org/ - archiv časopisu Espero Katolika
http://www.oecumene.radiovaticana.org/esp/index.asp - R. Vatikán v esperantu
http://www.geocities.com/cigneto/ - křesťanské písně z celého světa
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Vatikánský rozhlas vysílá 3-krát týdně v esperantu:
- v neděli a svátky: zprávy z církve a ze světa
- ve středu: zpráva o generální audienci se Sv. Otcem
- ve čtvrtek: duchovní a kulturní magazín
Od 21:20 do 21:30 (SEČ) na krátkých vlnách a přes internet.
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