(Přečtěte, prosím, při bohoslužbách o neděli 10. 9. 2017)

Pastýřský list biskupa Tomáše –
pozvání na diecézní pouť do kláštera Teplá
Milé setry a milí bratři,
už v nejbližší sobotu 16. září se uskuteční největší diecézní
setkání roku, společná pouť do kláštera v Teplé. Zahájíme ji jako
obvykle v 9.45 hodin u kříže. Letošní program se ponese především
v oslavách 800. výročí od smrti bl. Hroznaty a reflektování
současného motta diecéze: „Bože zkoumej mě, ty znáš mé srdce,
zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu
trápení, a po cestě věčnosti mě veď.“ (Ž 139,23n).
Našemu diecéznímu patronovi bude věnováno odpolední
divadelní představení a také o něm bude přednášet premonstrát
P. Jindřich Zdík Charouz. Katechezi na diecézní motto bude mít
paulín, odnedávna působící v naši diecézi, P. Bogdan Stępien. Bude to
tak příležitost se s ním seznámit osobně. Josef a Manka Kutilovi
budou mít program pro manžele s názvem „Být Božím nástrojem“.
Adorace, křížová cesta nebo prohlídka klášterní knihovny, to jsou
další možnosti pro odpoledne. Věřím, že stejně jako mně, se Vám
zalíbí koncert dětského orchestru Tremolo, který jsem měl možnost
už jednou vyslechnout.
Během celé pouti nebude chybět program pro děti. Novinkou je
program pro náctileté. Další novinkou je to, že mládež, která začíná
program už v pátek, a to koncertem křesťanské folkrockové kapely
„Oboroh“ Slávka Klecandra a následně grilovačkou, táborákem a
společnou modlitbou, může prodloužit svoji pout´ do neděle.
Na setkaní s mladými se moc těším – pamatujte na spacák a

karimatku s sebou. Podrobnější informace o pouti najdete na vývěsce
Vašeho kostela nebo na webových stránkách biskupství.

Milí spolubratři, milé setry milí bratři, prosím přijeďte do
Teplé na diecézní pouť. Je to důležité povzbuzení pro každého z nás
a orientační bod na našem společném putování. Těším se moc na
osobní setkaní s Vámi a na prožívání společenství víry u
Eucharistie.
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