Pozdrav Noci kostelů zasílá Christoph kardinál Schönborn, arcibiskup vídeňský
Právě ve Vídni vznikla před jedenácti lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen,
která se během čtyř let rozšířila do celého Rakouska, o rok později překročila hranice do
České republiky, později také na Slovensko a do Estonska.
Pozdrav u příležitosti Noci kostelů zasílá našim návštěvníkům vídeňský arcibiskup Christoph
kardinál Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů od začátku velmi blízká.
Vážení návštěvníci Noci kostelů,
Velmi mě těší, že Noc kostelů má v České republice v letošním roce
opět velký ohlas. V Rakousku se koná ve stejném termínu a spojuje
nás bez ohledu na hranice.
S tím je ale spojeno ještě něco navíc - do Noci kostelů se zapojují
zástupci mnoha křesťanských vyznání a staví se tak mosty, které
spojují národy.
Spojují se rovněž generace, protože program je velice rozmanitý a
nabízí mnoho zajímavého a nového jak pro děti a mládež, tak pro
dospělé a seniory.
A v neposlední řadě nás spojuje rozmanitým způsobem s Bohem. Neboť On je tím, z něhož
všechno pochází a k němuž všechno směřuje. Právě Noc kostelů ukazuje různé přístupy a
vyjádření naší víry a vybízí nás, abychom se zapojili.
Srdečně vás zdravím z Vídně a přeji vám všem Noc kostelů, která spojuje a je bohatá na
setkání.
Váš
Christoph Kardinal Schönborn
arcibiskup vídeňský
Original:
Liebe Besucherinnen und Besucher der Langen Nacht der Kirchen
Ich freu mich sehr, dass die Lange Nacht der Kirchen in Tschechien auch dieses Jahr einen so großen Anklang
findet. Sie findet ja gleichzeitig in Österreich statt und verbindet uns so über die Grenzen hinweg.
Damit ist aber noch viel mehr verbunden: Viele christliche Konfessionen beteiligen sich an dieser Langen Nacht
und bauen so Brücken, die Verbindungen über Grenzen und Nationen schaffen.
Sie verbindet auch Generationen, denn das Programm ist sehr vielfältig und bietet sowohl für Kinder,
Jugendliche als auch Erwachsene und Senioren viel Interessantes und neu zu Entdeckendes.
Und nicht zuletzt verbindet sie uns auf vielfältige Weise mit Gott. Denn Er ist es, von dem alles ausgeht und auf
den alles hingerichtet ist. Gerade die Lange Nacht der Kirchen zeigt die unterschiedlichsten Zugänge und
Ausdrucksformen unseres Glaubens und lädt uns ein, sich darauf einzulassen.
Mit einem herzlichen Gruß aus Wien wünsche ich ihnen allen eine begegnungsreiche und verbindende Lange
Nacht der Kirchen.
Ihr
Christoph Kardinal Schönborn
Erzbischof von Wien

