
Římskokatolická farnost-děkanství Vysoké Mýto 
vás srdečně zve k návštěvě akce 

 

24 hodin pro Pána 
Chrám sv. Vavřince 

pátek 4.3.2016 19:00-22:00 hod 

 

Během večera bude vystavena Nejsvětější svátost, ke které vás můžou dovést naši průvodci.  
Budete mít možnost duchovního rozhovoru  s knězem či přijmout svátost smíření (zpověď).  

Kostel bude nasvícen svíčkami a bude hrát meditační hudba. 
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24 hodin pro Pána 
 

pátek 4.3.2016 19:00-22:00 
Chrám sv. Vavřince 

 
24 hodin pro Pána je název iniciativy, která vznikla na podnět papeže Františka v roce 2014. Po celém světě se v pátek před 4. nedělí v 
postním období otevřou některé kostely, jež nabídnou možnost zpovědi, modlitby, požehnání nebo rozhovoru s knězem.  
 
Zvláště letos, kdy si v církvi připomínáme rok milosrdenství, tj. Boží lásky, jsou důležitá slova papeže Františka: „Církev musí být 
především domem milosrdenství, kde může každý zakusit Boží lásku a radost z odpuštění.“  
 
Ve Vysokém Mýtě se k této iniciativě připojíme v pátek 4.3.2016 od 19 do 22 hod. V 17:30 se bude v kostele sv. Vavřince slavit mše sv. a 
poté bude vystavena Nejsvětější svátost. Do 19:00 hod, než začne samotná akce, budete mít možnost v adoraci prosit za ty, kteří se této 
akce zúčastní a odpoví na pozvání. Od 19:00 bude kostel otevřen pro všechny a zároveň bude možnost svátosti smíření či rozhovoru s 
knězem. Vedle P. Pavla Mistra nás přijede podpořit také P. Vít Horák. V kostele se vás ujmou naši průvodci, kteří vysvětlí těm, kteří ještě 
adoraci neznají, vše potřebné a pomůžou jim se v kostele zorientovat. Proto je vhodné pozvat na tuto akci také ty, kteří běžně do 
kostela nechodí, ale třeba rádi navštěvují Noc kostelů a podobné akce. 
 
Co to je Nejsvětější svátost? 
Předmětem adorace (uctívání) Nejsvětější Svátosti je božská osoba Ježíše Krista přítomná ve Svátosti oltářní. Ježíš, který při poslední 
večeři vzal do rukou chléb, řekl: Toto je moje tělo. A my věříme v reálnou přítomnost Ježíše v eucharistii, že je tady s námi přítomen 
zvláštním způsobem, a tak se mu jdeme poklonit a vyjádřit mu úctu. Věříme, že Ježíš je v eucharistii a my s Ním můžeme mluvit a On s 
námi. Každý tu s Ním může mluvit, může mu říci o svých radostech i starostech. On je tady pro všechny. Je řečeno i vám: „Pojďte ke mně 
všichni!" Tato rozmluva duše se Svátostným Spasitelem je pravým rozjímáním, je adorací. Je to velké tajemství. 
 
Co můžu očekávat od duchovního rozhovoru? 
Citujeme Andrease Süsse, duchovního vedoucího projektu Nightfever z předmluvy k Youcatu – svátost smíření: „Při jednom takovém 
večeru mě nečekaně oslovila jistá návštěvnice. Viděla, jak jedna mladá žena uvolněně a radostně odchází od zpovědi. Té tíhy, co z ní 
spadla, se šlo takřka dotknout rukama. Návštěvnice mě tehdy oslovila: To bych chtěla také. Netušila, jak zpověď funguje, ale viděla, co se 
děje...“  
 

Proto zveme vás všechny – pojďte udělat malý krůček k Bohu a ten velký krok k vám udělá On sám …. 


