Milí členové Sdružení Eucharistická hodina.
Je to už více než rok, kdy jsem vás touto formou naposled oslovil a pozdravil. Vždy
na začátku každého měsíce ale na vás myslím při mši sv., která je obětována za členy
našeho sdružení. Je to mým milým úkolem, který mi svěřil otec biskup František
Václav. Zvláště v této pro nás všechny obtížné době, kdy potřebujeme povzbuzení,
toužím v duchu víry obrátit naši naději k Tomu, který jediný je skutečnou jistotou ve vší
nejistotě kolem nás – k Ježíši Kristu, Bohu milosrdenství.
Papež František při svém nedávném návratu z historické cesty do Iráku připomněl
plánovaný Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti, jehož závěru se chce osobně
zúčastnit. Tento kongres byl plánován již na rok 2020. Měl by se uskutečnit 5.-12. září
2021. Předpokládám, že vzhledem k pandemické situaci nebude možné se kongresu
osobně účastnit. Možná, že bude připravena v době konání kongresu nějaká iniciativa
v naší zemi, či diecézi.
Každopádně máme možnost připravit program zaměřený na eucharistii v našich
farnostech, jak nás k tomu vybídnul otec biskup Martin v pastýřském listu k 1. neděli
postní.
„Pro cestu obnovy, kterou chceme začít u Krista, a jako znamení našeho odhodlání
chci pozvat vás, věřící a kněze naší diecéze, abyste v letošním roce v každé farnosti
naplánovali a uspořádali adorační den. Až to situace dovolí, měl by to být čas duchovní
obnovy farnosti, ve kterém je po celý den příležitost k adoraci, a ve kterém mohou věřící
vyslechnout duchovní povzbuzení a získat novou inspiraci k životu s Kristem.
V některých farnostech tato tradice adoračních dnů, zavedená téměř před devadesáti
lety, stále přetrvává, v mnoha už ale byla přerušena. Výročí diecéze je vhodnou
příležitostí obnovit a posílit toto spojení s eucharistickým Kristem.“
Prosím všechny členy Sdružení Eucharistická hodina, aby každý podle svých
možností nabídl čas, úsilí nebo modlitební podporu místnímu knězi při organizaci
takového adoračního dne. Projevte ve farnosti zájem o den zasvěcený eucharistickému
Ježíši, pozvěte a nadchněte přátele a známé.
Pokud se situace alespoň trochu uklidní a bude bezpečné se setkávat, chci vás
všechny pozvat na II. Pouť společenství Eucharistická hodina, která je opět plánovaná
na předvečer Slavnosti Ducha svatého, a to 22. 5. 2021.
Kéž čím dál více vnímáme, že nás dobrotivý Bůh, svou přítomností v Nejsvětější
svátosti, stále ujišťuje o své blízkosti a podpoře v těžkých časech. Eucharistie je přece
plod Jeho ukřižování a vzkříšení. Výsledkem každé adorace Pána, je pak síla naplnit
slova Písma: „Neste břemena jedni druhých – tak naplníte Kristův zákon.“ Gal 6,2
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