Na programu bude modlitba za chudé, video, promluva papeže Františka, debata…

21–22.30 hodin; kostel sv. Tomáše 10
adorace vedená komunitou Emmanuel
21–22.30 hodin; kostel sv. Janů – minorité 7
večer chval především pro mládež, hudebně doprovází Schola brněnské mládeže

Mše svatá na náměstí Svobody
a eucharistický průvod
sobota 17. 10. 2015 – dopoledne
8 hodin – otevření sektorů
9–10 hodin – předprogram Biskupského gymnázia ze Žďáru nad Sázavou pod vedením
P. Mgr. Jana Davida, SAC; písně, modlitby kněží, svědectví
10.30 hodin – mše svatá – celebruje papežský legát kardinál Paul Cordes, emeritní předseda
Papežské rady Cor Unum; hudební doprovod Schola brněnské mládeže
12.30 hodin – eucharistický průvod na Zelný trh – B , vyznání víry – obnova smlouvy
s Bohem, svátostné požehnání a společné agapé

Doprovodné programy
sobota 17. 10. 2015 (14–15.30 hodin)

14–17 hodin; kostel Nalezení sv. Kříže – kapucíni 3
program Vyslanců eucharistie – dětí a mládeže z českobudějovické
a královéhradecké diecéze

Vyslanci eucharistie zvou všechny poutníky a především děti. V kostele je připraven bohatý
program a chybět nebude ani malý dárek.

14–15 hodin; kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – Křenová 5
přednáška: Eucharistie a rodina; R. D. Mgr. Jiří Kaňa a rodina Petra a Jany
Sedlákových z Blanska – viz páteční program str. 5
14–15 hodin; kostel sv. Josefa 6
přednáška: Eucharistie na východě; o. Mgr. Sergiy Matskula

Najdete vysvětlení, jak probíhá slavení Eucharistie východního obřadu. Můžete zjistit, v čem je
stejná a v čem se liší od té naší „západní“.

14–15.30 hodin; kostel sv. Janů – minorité 7
divadlo Zraněný Pastýř

Příběh člověka, který hledá smysl svého života, způsob, jakým zaplnit prázdnotu svého srdce.
Na namáhavé cestě do vlastního nitra se protagonista setkává v osobě Zraněného Pastýře s Boží
láskou, která jej proměňuje a uzdravuje a dává mu zakusit krásu odpuštění. Je to příběh tak
trochu o každém z nás…

14–15.30 hodin; kostel Nanebevzetí Panny Marie – jezuité 9
adorace a sv. požehnání, 14.20 varhanní koncert; Mgr. Petr Kolař, varhaník
brněnské katedrály

Řazeno podle začátku programu. Také můžete navštívit programy uvedené na str. 3–4.

Zazní nové koncertní varhany III+P/48 sv. Edmunda Kampiána z roku 2014 od švýcarské
varhanářské dílny Hermanna Mathise, více na www.jesuit.cz, www.campianus.eu.

14–15 hodin; náměstí Svobody A
muzikál Gedeón; Spojené farnosti

14–15.30 hodin; kostel sv. Tomáše 10
přednáška: Eucharistický zázrak v Bolseně; Mons. Dr. Jan Mráz

Muzikál nás seznamuje s příběhem starozákonního soudce, kterého povolal Hospodin
k vysvobození Izraele z rukou nájezdných midjanských kmenů. Uslyšíte příběh o hrdinství,
které ani hrdinstvím není, o odvaze, ve které je skrytý strach, o jasném rozhodnutí, které je
skryto pod nánosem nerozhodnosti, ale především o důvěře, která vše přemůže.

14–15 hodin; katedrála sv. Petra a Pavla 1
Pašijová hra

Jsou příběhy, které jsou věčné. Takový je i příběh pašijový. Příběh o utrpení, o moci a bezmoci,
strachu a odvaze, ale především o naději. Pašijová hra v podání svitavských farníků – trocha
slova, trocha hudby, trocha herectví…

14–15 hodin; kostel sv. Michala 2
setkání ministrantů a těch, kteří je vedou

Přednášky: „Jak má ministrant prožívat mši svatou, a to nejen v kostele“;
R. D. ThLic. PhDr. Ing. Jaroslav Filka a „Jak vést ministranty, nabídky pomoci při vedení
skupin ministrantů“; R. D. Mgr. Václav Knotek.
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Zázrak v Bolseně roku 1263 byl zřejmě zásadním impulsem k zavedení svátku Božího těla.
Kněz z Prahy, který pochyboval o reálné přítomnosti Krista v eucharistii, sloužil během své
pouti do Říma mši sv. v bazilice svaté Kristiny. Proměněná hostie v jeho rukou začala krvácet
a obarvila korporál a oltářní kámen.

14–15 hodin; sál, Petrov 2 16
ochutnávka farního společenství pro seniory na téma růžencového tajemství
„který ustanovil Eucharistii“; Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci
se spolkem Spokojený senior – KLAS z. s.

Můžete se seznámit a nechat se inspirovat programem KLAS (neboli Klub aktivních seniorů).
Je to ucelený program, který nabízí aktivní náplň pro setkávání seniorů.

14–15.30 hodin; Sklepní scéna Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9 14
divadelní inscenace: Zpráva o zázraku (Josef Toufar) – viz str. 5

Doprovodné programy
sobota 17. 10. 2015 (15.30–18 hodin)
Řazeno podle začátku programu. Také můžete navštívit programy uvedené na str. 3–4.

15.30–17 hodin; kostel sv. Michala 2
Eucharistie a solidarita; Komunita Sant’ Egidio – viz páteční program str. 5
15.30–17 hodin; kostel Nalezení sv. Kříže – kapucíni 3
pokračování programu Vyslanců eucharistie – viz str. 7
15.30–17 hodin; kostel Nanebevzetí Panny Marie – jezuité 9
komentovaná prohlídka kůru s varhanami a představení projektu nových
koncertních varhan pro Brno; P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček, OSB
15.30–16.30 hodin; kostel sv. Josefa 6
přednáška: Je to jeden chléb, a my, ač je nás mnoho, tvoříme jedno tělo;
R. D. Stanislav Drobný, Th.D. – viz páteční program str. 5
16 hodin; kostel sv. Janů – minorité 7
přednáška: Eucharistie je plnost života; P. Elias Vella OFM Conv.
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Konference o eucharistii
Na Biskupském gymnáziu od 15. do 17. 10. probíhá konference za účasti delegatů z diecézí.
Zahájení 15. 10. v 10.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla.

Vstupenky na bohoslužbu
v sobotu 17. 10. 2015

Autobusy C

Autobusy na výstup a nástup poutníků
Vstupenky se objednávají za jednotlivé farnosti zastavují u Janáčkova divadla (350 m od
náměstí Svobody), poté parkují na výstavišti.
či komunity na webu: www.nek2015.cz.

Chvála je spontánním vyjádřením srdcí ohromených velikostí Jeho lásky k nám. Přijď se spolu
s námi nechat proměňovat Jeho láskou a opětovat ji způsobem, jaký je tvému srdci blízký.

V rámci setkání zazní přednáška R. D. Mgr. Petra Karase o tom, jak se modlit nad Božím slovem,
i svědectví zapojených čtenářů a budou předány certifikáty těm, kteří přečetli celou Bibli během
předchozích dvou let. Více na www.vezmiacti.cz.

Slovo „kongres“ možná vyvolává představu odborného setkání, ale v tomto
případě tomu tak není – Národní eucharistický kongres (NEK) je totiž
záležitostí celé naší církve. Eucharistické kongresy se v církvi konají na
různých úrovních – diecézní, národní či celosvětové – od druhé poloviny
19. století. Tento kongres je první NEK od vzniku samostatné České republiky.
NEK je určen k prohloubení naší úcty ke Kristu Pánu v eucharisti. Slavením
eucharistie 17. 10. 2015 v Brně směřujeme k obnově smlouvy člověka
s Bohem.
Více podrobností najdete na webu www.nek2015.cz.

Organizační pokyny

14–15.30 hodin; kostel J. A. Komenského – „Červený kostel“ 11
chvály: „On je hoden chvál!“, společenství slovenské mládeže
při kostele sv. Jakuba v Brně

14–15.30 hodin; Staré Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 12
setkání čtenářů „Vezmi a čti celou Bibli“

16.–17. 10. 2015 Brno

ZMĚNA ATMOSFÉRY je evangelizační turné projektu Godzone.
Večer plný skvělé hudby, tance a Boží přítomnosti.
Na Slovensku probíhá už sedmý rok
a letos poprvé zavítá do České republiky.
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Ubytování v pátek 16. 10. 2015

Nabízíme jednoduché přespání v tělocvičně
ve vlastním spacáku, podrobnosti zašleme
předem přihlášeným do 12. 10. 2015.
Přihlašovací formulář:
http://goo.gl/forms/MbKYz9UA2k

Parkování automobilů

Parkování nezajišťujeme, využijte místních
parkovišť.

Mše svaté pátek 16. 10. 2015 odpoledne
12.15 h – kostel Nanebevzetí Panny Marie – jezuité 9
15.30 a 17 h – pro rodiče s dětmi – kostel sv. Janů –
minorité 7
17 h – kostel Nalezení sv. Kříže – kapucíni 3
17.30 h – katedrála sv. Petra a Pavla 1
17.30 h – kostel sv. Tomáše 10
18 h – archijerejská svatá liturgie – kostel sv. Josefa 6

A
B
C
1

18 h – kostel sv. Maří Magdalény 4
18 h – Staré Brno, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie 12
18.30 h – kostel sv. Michala 2
18.30 h – k ostel Neposkvrněného Početí Panny Marie –
Křenová 5
19 h – kostel sv. Tomáše 10

2
3
4
5
6

Brno – střed

15

náměstí Svobody
náměstí Zelný trh
zastávka autobusů u Janáčkova divadla
 katedrála sv. Petra a Pavla
(včetně krypty a „Propité věže“)
kostel sv. Michala
kostel Nalezení sv. Kříže – kapucíni
kostel sv. Maří Magdalény
kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – Křenová
kostel sv. Josefa – řeckokatolický

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

kostel sv. Janů – minorité
Loreta – vchod vedle kostela sv. Janů
kostel Nanebevzetí Panny Marie – jezuité
kostel sv. Tomáše
kostel J. A. Komenského – „Červený kostel“
Staré Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Diecézní muzeum, Petrov 1
Sklepní scéna Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9
Bakalův sál, Žerotínovo nám. 6
sál, Petrov 2

Programy v pátek a sobotu během NEK
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• Možnosti slavení svátosti smíření

V pátek před bohoslužbami v jednotlivých kostelech.
V pátek 18–24 hodin, v sobotu 7–10 hodin v kostele sv. Maří Magdalény 4
V pátek 20–24 hodin během Nikodémovy noci v katedrále sv. Petra a Pavla 1

• Permanentní tichá adorace
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Od pátku 19 hodin do soboty 16 hodin v kostele sv. Maří Magdalény 4

• Výstavy

Se vstupenkou na NEK je vstup zdarma.

Monstrance s drahokamy pro Ježíše; katedrála sv. Petra a Pavla 1
pátek 8–18 hodin; sobota 8–18 hodin
© Seznam.cz, a. s.

A
8
7
2

12

6

14
13
1

16

B

4
3

5

Během postní doby vyráběly děti v mnoha farnostech „Monstrance s drahokamy pro Ježíše“,
z nichž některá díla můžete obdivovat.

Vita Christi; Diecézní muzeum 13
pátek 10–17 hodin, sobota 13–17 hodin

Čtyři desítky obrazů a plastik vyprávějí příběh života Ježíše Krista. V muzeu je nově zapůjčený
veraikon, který namaloval mnichovský malíř českého původu Gabriel Cornelius von Max.
Malba představuje otisk Kristovy tváře na roušce svaté Veroniky a podle úhlu pozorovatele lze
vidět díky důmyslnému optickému klamu otevřené či zavřené oči Ježíše Krista. V prostorách
Diecézního muzea jsou také mimořádně instalovány korouhve Františka Bílka, které pro
farnost Babice u Lesonic nechal v roce 1904 namalovat kněz a spisovatel Jakub Deml.

Na rozhraní epoch – sakrální prostor v pojetí sochaře Ondřeje Schweigla;
krypta katedrály 1
sobota 13–17 hodin

Výstava připomíná výraznou postavu brněnského uměleckého a společenského života druhé
poloviny 18. století – sochaře Ondřeje Schweigla.

Pietas urbis – měšťanská zbožnost v době Ondřeje Schweigla;
„Propitá věž“ katedrály 1
sobota 13–17 hodin

Výstava přibližuje podobu osobní zbožnosti v době baroka. Návštěvník tak může zhlédnout

2

3

nejen modlitební knihy a tzv. svaté obrázky, ale také votivní dary či postavník užívaný při
procesích.

Blázni pro Boha – výstava o zasvěceném životě; Loreta 8
pátek 14–18 hodin; sobota 13–18 hodin

18–19 hodin; kostel Nalezení sv. Kříže – kapucíni 3
přednáška: Je to jeden chléb, a my, ač je nás mnoho, tvoříme jedno tělo;
R. D. Stanislav Drobný, Th.D.

Výstava obsahuje velmi zajímavé a výborně graficky zpracované panely o přibližně 45 řeholních
společenstvích v ČR.

V co vlastně věříme? Je naše eucharistická víra stejná jako na počátku? Jaké jsou hlavní
teologické rysy eucharistického tajemství dějin? Co vlastně chybí společnému slavení
všech křesťanů? Zaměříme se na biblické zakotvení eucharistie a na některé klíčové otázky
eucharistického tajemství, jako je oběť, přítomnost Ježíše Krista a vazba na svátostné kněžství.

Výstava o kněžích Janu Bulovi a Václavu Drbolovi; kostel sv. Michala 2
pátek 17–19 hodin; sobota 14–18 hodin

18–19 hodin; kostel Nanebevzetí Panny Marie – jezuité 9
divadelní představení mládeže z Vranova u Brna: Tajemství Velké noci

Oba byli v roce 1951 nezákonně odsouzeni a následně popraveni komunistickým režimem.
V současné době probíhá proces jejich blahořečení.

Výstava o historii Světových dnů mládeže; sál, Petrov 2 16
sobota 14–17 hodin

Návštěvníci si mohou prostřednictvím fotografií, úryvků z homilií a svědectví účastníků oživit
průběh jednotlivých setkání a inspirovat se slovy papežů, která jsou adresována nejen mladým
lidem celého světa. Zapůjčilo Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.

Doprovodné programy
pátek 16. 10. 2015 (16–20 hodin)
Řazeno podle začátku programu. Také můžete navštívit programy uvedené na str. 3–4.

16–17 hodin; Bakalův sál, Žerotínovo nám. 6 15
přednáška: Mít babičku i dědečka je dar; doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.
a prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.

Přednáška je zaměřena na působení starých lidí na nejmladší generaci. Máte možnost seznámit
se s kurzem Spirituální dimenze člověka, který pořádá Brněnská akademie třetího věku spolu
s Biskupstvím brněnským. Není potřeba se předem přihlašovat, účastníci přednášky obdrží
sylaby. Více na www.bioetika.cz.

17–18 hodin; kostel sv. Josefa 6
přednáška: Eucharistie a její misijní rozměr; Mons. ThDr. Ladislav Hučko,
biskup, apoštolský exarcha řeckokatolické církve v ČR
17.30–20.30 hodin; benefiční koncert „Podané ruce“; náměstí Svobody A

Vystoupí vlídný písničkář Pavel Helan (http://www.pavelhelan.cz/), slovenská křesťanská
kapela ESPÉ, která chce vést lidi v modlitbě chval více do Boží přítomnosti, překračovat
limity všednosti a vidět probuzení v Evropě. Závěr bude patřit strhující kapele studentů
a absolventů školy Jedličkova ústavu The Tap Tap (http://www.thetaptap.cz/). Koncertem
nás provede jáhen Jan Špilar, známý brněnský kadeřník, který si na pódiu bude povídat se
zajímavý hosty o víře v běžném životě. Koncert „Podané ruce“ chce zviditelnit i neziskovou
organizaci Podané ruce (http://www.podaneruce.cz/), která pomáhá lidem s problémy
vzniklými užíváním drog nebo následkem jiných patologických jevů.
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19-20.30 hodin; Sklepní scéna Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9 14
divadelní inscenace: Zpráva o zázraku (Josef Toufar)

Dne 11. prosince 1949 se v číhošťském kostele pohnul kříž. Vidělo to devatenáct z těch, kdo
byli v kostele. Farář Josef Toufar ale zázrak neviděl, protože stál na kazatelně a mluvil o nutnosti
pevné víry, neboť uprostřed vás stojí, kterého neznáte. Více na www.doktrin.cz.
Nutno předem objednat na webu: http://goo.gl/forms/Qzqm8GyX7E.

19.30-20.30 hodin; kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie – Křenová 5
přednáška: Eucharistie a rodina; R. D. Mgr. Jiří Kaňa a rodina Petra a Jany
Sedlákových z Blanska
Eucharistii nám Pán Ježíš daroval také proto, aby se při ní obnovovala jeho rodina - církev.
K tomuto Božímu přání přispívají především jednotlivé rodiny ve farnosti.

Doprovodné programy
pátek 16. 10. 2015 (20–22 hodin)
Řazeno podle začátku programu. Také můžete navštívit programy uvedené na str. 3–4.

20–24 hodin; katedrála sv. Petra a Pavla 1
Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci… Tma vytváří atmosféru intimity a pomáhá nalézt odvahu přijít
a setkat se s Pánem podobně jako Nikodémovi, farizeji a členu židovské rady, který přišel za
Ježíšem v noci. Můžete se zúčastnit tiché noční adorace, během které lze přistoupit ke svátosti
smíření nebo si popovídat s knězem.

21–22.30 hodin; kostel sv. Josefa 6
modlitba nešpor s katechezí „Dobrá zpráva pro každého“; neokatechumenátní
společenství při farnosti sv. Jakuba v Brně
21–22.30 hodin; kostel sv. Michala 2
Eucharistie a solidarita; Komunita Sant’ Egidio

„Chcete uctít tělo Kristovo? Nepřehlížejte ho, když je nahý. Nevzdávejte mu čest v chrámě
v hedvábí jen proto, abyste na něj pak nedbali venku, kde strádá v nahotě a zimě.“
Sv. Jan Zlatoústý
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