INFORMACE / DIÁŘ

Týden modliteb za jednotu křesťanů 18.–25. ledna
V polovině ledna 2022 se věřící v České
republice účastní Týdne modliteb za
jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Týden modliteb letos proběhne od 18. do
25. ledna 2022 a jeho mottem je verš:
„Viděli jsme na východě jeho hvězdu
a přišli jsme se mu poklonit“. (Mt 2,2)
Týden modliteb za jednotu křesťanů je
výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova
slova, aby všichni „byli jedno jako ty,
Otče, ve mně a já v tobě“. (Jan 17,21)
V předmluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů nás vyzývá Mons. Tomáš
Holub, předseda Rady ČBK pro ekumenismus, a Mgr. Tomáš Tyrlík, předseda
ERC v ČR, abychom se uprostřed temnoty, která v podobě pandemie covid-19
zahalila svět, znovu vydali na cestu za
Světlem:

„Pojďme společně za Světlem a pak
s tímto Světlem do svého okolí, které
mnohdy tápe, bloudí a nevidí toto životodárné Světlo. A přece to Světlo svítí!
Vydává o něm svědectví také Janovo
evangelium 1,5: ‚To světlo ve tmě svítí
a tma ho nepohltila.‘ Kéž toto Světlo
Ježíš osvěcuje i naše putování tímto
světem.“
Výběrem tématu a přípravou návrhu
textů pro týden modliteb v roce 2022
byla pověřena Rada církví Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu. Ta také zvolila téma „Viděli jsme
na východě jeho hvězdu a přišli jsme
se mu poklonit“ (Mt 2,2). Víc než kdy
jindy potřebujeme v této těžké době
světlo, které svítí v temnotách, a toto
světlo se, jak křesťané hlásají, zjevilo
v Ježíši Kristu.
V regionu, kde se lidská práva obvykle pošlapávají kvůli nespravedlivým
politickým i ekonomickým zájmům,
a tváří v tvář nevídané mezinárodní
zdravotnické krizi i lidským ztrátám
a hmotným důsledkům silné exploze,
která 4. srpna 2020 zpustošila Bejrút,
se místní ekumenická skupina přesto
snažila představit výsledky své práce
při on-line setkáních.

Předseda Rady ČBK pro ekumenismus Mons. Tomáš Holub a předseda ERC Mgr. Tomáš Tyrlík
biskup Slezské církve evangelické a. v.

Rada církví Blízkého východu je společenství církví, které sdílejí víru v Pána
Ježíše Krista jako Boha a Vykupitele

v souladu s Písmem svatým a církevní
tradicí. Založena byla v roce 1974, její
předchůdkyně s anglickým názvem
Near East Council of Churches vznikla roku 1962. Rada je regionální ekumenický orgán, který sdružuje církve
kvůli vydávání společného křesťanského svědectví v místech, kde se Kristus
narodil, žil, zemřel, byl pohřben a vstal
z mrtvých. Geograficky se činnost rady
rozprostírá od Íránu a Perského zálivu na východě po Středozemní moře
a Egypt na západě. Původně k ní patřily tři církevní rodiny: evangelické
církve, starobylé východní církve a východní pravoslavné církve. V roce 1990
se k radě připojila také čtvrtá rodina,
katolické církve. Všechny dohromady
se nyní snaží naplňovat své společné
poslání a uskutečňovat vytouženou
jednotu ke slávě jediného Boha.
Texty modliteb jsou k dispozici ke stažení na www.cirkev.cz.

Z DIÁŘE NAŠICH BISKUPŮ
1. 1.

9.30

Ostrava – katedrála

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (b. Martin)

5. 1.

9.30

Praha

Liturgická komise ČBK (b. Martin)

6. 1.

18.00

Ostrava – katedrála

Slavnost Zjevení Páně (b. František a b. Martin)

11. 1.

9.00

Praha

Stálá rada ČBK (b. Martin)

13. 1.

9.30

Ostrava – biskupství

Schůze děkanů a kněžské rady (b. František a b. Martin)

24. 1.

18.00

Praha

Ekumenická bohoslužba (b. Martin)

Praha

Zasedání ČBK (b. Martin)

Fulnek

Den zasvěceného života (b. Martin)

Ostrava – katedrála

Světový den nemocných, udílení svátosti nemocných (b. Martin)

Ostrava-Zábřeh

Žehnání Charitního domu sv. Zdislavy (b. Martin)

25.–26. 1.
5. 2.

10.00

11. 2.

7.30

16. 2.

10.00

Uskutečnění plánovaných akcí bude závislé na aktuální epidemiologické situaci. Účast biskupa Františka dle jeho zdravotní dispozice.
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