
Drahý bratře či sestro v 

 

Jsem rád, že Vás mohu poprvé pozdravit a 

oslovit jako člena veř

Eucharistická hodina. Patř

rozvíjí evangelijní zvěst o Boží 

v tomto světě. Svatý otec Franti

Svatého roku milosrdenství

vstoupili, píše: „On nás př

v níž žijeme. A Jeho pomoc spo

umožní vnímat Jeho přítomnost a Jeho blízkost. Den 

po dni, zasaženi Jeho soucitem, se m

(Misericordiae Vultus) Chci Vám pod

závazek pravidelně hled

v Nejsvětější svátosti, která je plodem Nejsv

z nazírání Nejvyššího ve svátosti následn

ve skutky milosrdenství. To je vlastn

Eucharistická hodina – 

stejnou láskou sloužit Pánu Ježíši v

Chci Vás ujistit o velkém požehnání a plodech, které plynou ztohoto

veřejného sdružení věřících

sdružení sloužena mše sv. v

také Osobní knížka člena spole

obsahovat mj. i návrhy adora

Přeji radostné očekávání zrození Spasitele, které nás uschopn

milosrdní jako Otec. 

 

 

 Kristu. 

Jsem rád, že Vás mohu poprvé pozdravit a 

lena veřejného sdružení věřících 

Eucharistická hodina. Patříte do společenství, které 

ěst o Boží spasitelné přítomnosti 

otec František v souvislosti 

ilosrdenství, do kterého jsme právě 

On nás přichází vyprostit ze slabosti, 

Jeho pomoc spočívá v tom, že nám 

řítomnost a Jeho blízkost. Den 

o soucitem, se můžeme stát také my soucitnými v

Chci Vám poděkovat za Vaše rozhodnutíp

 hledět svým vnějším i vnitřním zrakem 

jší svátosti, která je plodem Nejsvětější oběti. To 

o ve svátosti následně proměňujme v oběť

milosrdenství. To je vlastně závazek každého č

 s láskou adorovat Krista v Nejsvětější svátosti a se 

t Pánu Ježíši v potřebných. 

Chci Vás ujistit o velkém požehnání a plodech, které plynou ztohoto

ěřících Eucharistická hodina. Každý první pátek je za 

sdružení sloužena mše sv. v kostele Prozřetelnosti Boží v Šenově

člena společenství, která Vám bude zaslána a která bude 

návrhy adoračních modliteb a rozjímání.  

čekávání zrození Spasitele, které nás uschopn

žeme stát také my soucitnými vůči všem.“ 

kovat za Vaše rozhodnutípřijmout 

ním zrakem na Krista 

ti. To co přijímáme 

oběť našeho života, 

 závazek každého člena sdružení 

ětější svátosti a se 

Chci Vás ujistit o velkém požehnání a plodech, které plynou ztohoto 

Eucharistická hodina. Každý první pátek je za členy 

Šenově. Připravuje se 

enství, která Vám bude zaslána a která bude 

ekávání zrození Spasitele, které nás uschopní být 


