
Milý příteli eucharistického Krista

 zdravím Vás u příležitosti blížícího se v

liturgického roku, oslav Velikonoc. To

neděli a je stále předmětem naší nad

Zmrtvýchvstalého, díky podivuhodné 

s velikou intenzitou rezonuje v

pochopitelné, že pro členy duchovního spole

patří mezi hlavní svátky Svaté t

s Pánem  v Getsemanské zahra

po obřadech a u Božího hrobu na 

novým povzbuzením zvláštní

diecézany, kteří se zapojili do

sounáležitosti skrze Eucharistické klan

tiché chvíle před Pánem jsou podobn

viditelné a slyšitelné projevy velikono

modlili se. Pomoci může i členská knížka, která

a jednotlivých modliteb, z nichž si m

z Písma, zvláště z evangelií, a

mlčky prožívat Boží blízkost, hled

se dívá na Vás. Svatý otec František

vytratil smysl pro adoraci –

v tomto způsobu modlitby, v

obsahem prvního přikázání, totiž klan

kdy se o nic neprosí, neděkuje se, nechválí, ale jenom ador

(Vatikán, 9. 11. 2015) 

„Ztrácejme“ tedy hojně č

 

Krista, 

říležitosti blížícího se vrcholu 

elikonoc. To, co slavíme každou 

ětem naší naděje, tedy spása skrze 

podivuhodné velikonoční liturgii 

rezonuje v našem srdci. Je tedy 

leny duchovního společenství adorátorů 

Svaté třídenní. Přesněji, čas bdění  

v Getsemanské zahradě na Zelený čtvrtek 

Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. V tyto 

vzbuzením zvláštní pouto, které existuje už mezi více než 15

í se zapojili do společenství Eucharistická hodina. 

sounáležitosti skrze Eucharistické klanění povzbudí i Vás! Jsem 

sou podobně důležité, potřebné a plodné jako všechny 

né projevy velikonoční liturgie. Pán chce, abychom s

členská knížka, která nabízí několik adora

nichž si můžete vybrat. Stejně tak m

 z evangelií, a rozjímat  o nich, nebo se modlit vlastními slovy, 

t, hledět na Ježíše skrytého ve svátosti oltá

Svatý otec František nás v tom povzbuzuje: „Ve svě

– klanění. Je třeba vyvinout velké úsilí, abychom ros

v adoraci. Trochu nám chybí smysl pro adoraci, která je 

ikázání, totiž klanět se jedinému Bohu. Chybí tato »ztráta 

ěkuje se, nechválí, ale jenom adoruje, s duší v

„Ztrácejme“ tedy hojně čas s Pánem času a věků i o těchto Velikonocích!

tyto dny bude pro mne 

mezi více než 150 mými 

 Ať vědomí zvláštní 

 přesvědčen, že tyto 

plodné jako všechny 

hce, abychom s ním bděli a 

kolik adoračních pobožností 

 tak můžete číst úryvky  

o nich, nebo se modlit vlastními slovy, či jen 

svátosti oltářní a vědět, že on 

světě výkonů se nám 

eba vyvinout velké úsilí, abychom rostli  

smysl pro adoraci, která je 

Chybí tato »ztráta času«, 

uje, s duší v prostraci.“ 

elikonocích! 


