
SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA 
K NOVÉMU USPOŘÁDÁNÍ ADORAČNÍCH DNŮ 

VE FARNOSTECH BRNĚNSKÉ DIECÉZE 

 

Milé sestry, milí bratři, 

v následujícím roce si připomeneme 110. výročí konání první brněnské 
synody za předsednictví mého předchůdce, devátého brněnského biskupa 
Pavla Huyna. Tehdy byla – počínaje rokem 1910 – stanovena štafeta 
adoračních dnů před vystavenou Nejsvětější svátostí ve všech farnostech 
naší diecéze. Každé farnosti tak náležel jeden den v roce, v němž byla  
v kostele vystavena Nejsvětější svátost, a lidé měli možnost společné nebo 
soukromé adorace. 

V roce 1997 jsem tuto tradici, mnohde již zaniklou, v naší diecézi obno- 
vil, aby se prohloubila úcta k eucharistii a radostné vědomí Boží blízkosti. 
Později se přidaly ještě společné adorační dny farnosti a Arcibiskupského 
kněžského semináře v Olomouci. 

Od 1. ledna 2019 bude adorační den ve farnosti sloučen se dnem vzájem-
ných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. 
To znamená, že ten stejný den, kdy se modlíte za nová povolání ke kněžství, 
za bohoslovce a jejich představené, se v semináři, a to i během prázdnin, 
modlí vás. 

Adoračními dny vstupujeme do tajemství stálé Ježíšovy přítomnosti v jeho 
církvi a prosíme Páně žně… 

Ježíšovu výzvu „Bděte a modlete se“ uskutečňujeme prostřednictvím stálé 
adorace po celý rok tím, že se střídáme jako společenství farnosti i jednotlivci 
ve farnosti během dne a farní společenství během roku, zakoušíme sounále-
žitost ve společenství místní církve, tedy diecéze. 

Sestry a bratři, všechny vás prosím – vyhledávejme blízkost Boha, který 
stále tvoří, přijímejme i ostatní příležitosti, které jsou nám nabízeny, abychom 
mohli setrvat v tichu před eucharistií. 

Využívejme eucharistický den své farnosti k adoraci a kontemplaci, ve 
které budeme nacházet způsob, jak se v blízkosti Pána Ježíše stát darem, 
kterým Bůh obdarovává církev, rodinu, farnost, všechny lidi, celou naši zem. 

V modlitbě budu s vámi stále spojený. 

Ze srdce vám všem žehnám a přeji požehnané svátky Narození Ježíše 
Krista. 

Vás biskup Vojtěch 


