BISKUP PRAŽSKÝ
BISKUP PRAŽSKÝ
V Praze, dne 19. října 2015
Ž 91,1- 4:
„Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí,
přečká noc ve stínu Všemocného.
Říkám o Hospodinu:
Mé útočiště, má pevná tvrz
je můj Bůh, v nějž doufám.
Vysvobodí tě z osidla lovce,
ze zhoubného moru.
Přikryje tě svými perutěmi,
pod jeho křídly máš útočiště;
pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Vážené a milé sestry,
vážení a milí bratři,
pozdravuji Vás v tomto podzimním čase a dovoluji si Vás pozvat na bohoslužby, které se budou
v následujících dnech konat při příležitosti připomínání významných dnů českých i světových dějin
ovlivňující i duchovní život Čechů a Slováků.
Vzpomínáme 28. říjen 1918, který si tradičně připomínáme na celocírkevních bohoslužbách
v Hradci Králové. V našich sborech si též připomínáme den reformace 31. 10. Čeká nás svátek svědků
Páně a památka zesnulých (1. a 2. 11.). Tradičně se na počátku listopadu již 7 let scházíme v předvečer
připomenutí konce 1. světové války (10. 11.), války, která přepsala život milionů lidí, která změnila mapu
Evropy. V tento den také připomínáme oběti válek a pronásledování, útisku (smrti člena naší církve MUC.
Jana Opletala) a památku válečných veteránů (legií).
Milé sestry a milí bratři, Slavnostní shromáždění (Pobožnost podle prof. Kalouse)
k připomenutí konce 1. světové války, smrti Jana Opletala a Dne válečných veteránů, se koná
v úterý 10. listopadu 2015 od 17 hodin, v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.
Vážené sestry a vážení bratři,
dovoluji si Vás touto cestou všechny požádat o Vaši osobní účast, především všechny duchovní a laiky
z náboženských obcí v Praze a okolí. Spoléhám na Vás, bratři a sestry. Doufám ve Vaši hojnou účast. Vždyť
právě v naší společné modlitbě je naděje pro zastavení boje a násilí, nenávisti mezi lidmi.
Touto cestou a s pomocí našeho Pána přispějme k tomu, aby si co nejširší veřejnost připomněla
a uvědomila hodnoty, které v době relativního míru a blahobytu bývají často opomíjeny: statečnost
a ochotu k oběti.
Prosím sestry a bratry duchovní, aby přišli v talárech a s bílou štolou. S ohledem na koordinaci
a domluvu Vás předem prosím o potvrzení Vaší účasti, případně o řádně zdůvodněnou omluvu na:
miloslava.krejzarova@ccshpraha.cz.
S přáním Božího požehnání pro Vás všechny

David Tonzar
biskup pražský

P. S. Pozvěte po bohoslužbách sestry a bratry ze sborů na 10. 11. 2015 v 17.00 hod. do kostela sv.
Mikuláše na Staroměstkém náměstí.

