
     V Plzni, dne 12. března. 2014 

Č.j. 266/2014 

Celodenní Eucharistická adorace s možností svátosti smíření – „24 hodin s Bohem“ 
ve dnech 28. – 29. března. 2014 

Milé sestry a milí bratři, 

uprostřed postní doby, času zvláštní milosti a něžného Pánova dotyku, obracím se k Vám 
se zvláštním pozváním k účasti na 24hodinové Eucharistické adoraci v katedrále 
sv. Bartoloměje v Plzni. Jak jistě víte, jako motto pro letošní rok pro naši diecézi jsem zvolil 
větu z Matoušova evangelia „Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost, 
a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt, 6,33) Věřím, že právě bdění před Pánem 
na modlitbě, bude časem milosti a zároveň prostorem pro setkání s Bohem ve svátosti 
smíření. S  Bohem, který je milosrdný, odpouští, miluje člověka -  a bude konkrétní odezvou 
na Matoušova slova.  

S iniciativou uspořádat tuto akci přichází Papežská rada pro novou evangelizaci na popud 
papeže Františka. Svatý otec si přeje, aby se „24 hodin s Bohem“ stalo tradicí před 4. nedělí 
postní Laetare. Sám tuto tradici osobně v Římě zahájí a zapojí se do služby zpovědi. 

Modlitební bdění v katedrále sv. Bartoloměje proběhne od pátku 28. března do soboty 
29. března. Do modlitby vstoupíme kající pobožností v pátek v 18.00 hod.  Od 19.00 hod. 
bude následovat Eucharistická adorace s možností svátosti smíření po celou noc a následující 
den, tj. 29.3. v 17.00 hod. Eucharistickou adoraci zakončíme Nešporami v sobotu, před 
4. nedělí postní.  

Zvu Vás, bratři v kněžské službě, abyste přispěli službou svátosti smíření. Všechny 
farnosti, hnutí a komunity, jednotlivá společenství a sdružení zvu k tomu, aby aktivně přispěly 
svou účastí na adoračních hodinách, a to během dne nebo v noci. Ať se aktivně zapojí nejen 
kněží, farnosti, komunity a společenství z Plzně a okolí, ale pokud možno i z celé naší 
diecéze. Všechny komunity a společenství chci povzbudit k tomu, aby se nejen zapojily 
do adorace, ale pokud to bude možné, aby posloužily i přímluvnou modlitbou a duchovním 
rozhovorem. Pevně doufám, že společné bdění na modlitbách bude příležitostí k našemu 
osobnímu duchovnímu růstu a k úpěnlivé prosbě za celou naši diecézi, zvlášť za hledající, 
ztrápené a opuštěné. Budeme Pána adorovat, děkovat mu za všechna dobrodiní a prosit 
o světlo pro hledání cesty za Ním v naší diecézi. Doufám, že se spojíme v modlitbě 
v katedrále v hojném počtu. Kněžím předem děkuji za zapojení ke službě svátosti smíření. 
Svoji ochotu přispět se svojí farností k průběhu adorace nahlaste prosím co nejdřív 
na pastoračním centru biskupství u paní Anny Šlajsové, slajsova@bip.cz., 731 619 698. 

Vyprošuji Vám a Vašim blízkým hojnost Božího požehnání na postní dobu a slavení 
Velikonoční radosti.  

    Váš biskup František 

Přečtěte prosím na závěr bohoslužeb na 2. neděli postní 


