INFORMACE K NÁRODNÍMU EUCHARISTICKÉMU KONGRESU V BRNĚ 16.-17.10.2015
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. Národní
eucharistický kongres bude zakončen v říjnu 2015 v Brně.

KONFERENCE O EUCHARISTII
bude zahájena v Brně na Petrově v katedrále mší sv. ve čtvrtek 15. října 2015 v 10.30 hod. a následně pokračovat ve čtvrtek a pátek v
Brně v aule Biskupského gymnázia. Každá diecéze posílá na tuto konferenci 20 vybraných účastníků z řad kněží i laiků. Hlavní
přednášky konference bude přenášet TV NOE.

KONCERT PODANÉ RUCE
bude v pátek 16.10.2015 v 17.30 hod. na hlavním podiu na náměstí Svobody. Vystoupí vlídný písničkář Pavel Helan, 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. 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, která pomáhá lidem s problémy vzniklými užíváním drog nebo
následkem jiných patologických jevů.

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

DOPROVODNÉ PROGRAMY NEK 2015
se uskuteční v pátek 16. 10. odpoledne a večer v kostelích v centru Brna a poté pak po ukončení NEK v sobotu 17. 10. odpoledne.
Tisk doprovodných programů zajišťuje biskupství brněnské (P. Roman Kubín). Budou dodány na všechna biskupství 7. 9. 2015
k následné distribuci přes vikáře (děkany) do všech farností.

HLAVNÍ MŠE SVATÁ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY V BRNĚ A EUCHARISTICKÝ PRŮVOD
V sobotu 17. října 2015 budou otevřeny sektory v Brně na náměstí Svobody od 8 hod.; 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.
Po mši sv. ve 12.30 hod. bude eucharistický průvod, jehož čelo budou tvořit kromě otců biskupů, kněží, jáhnů a ministrantů také
řeholní sestry, krojovaní, tedy ti, kteří v objednávce vstupence patří do kategorii A, B, C. Vstupenky na tuto bohoslužbu se
objednávají za jednotlivé farnosti či komunity na webu: www.nek2015.cz kde je také podrobné vysvětlení.
Eucharistický průvod půjde ulici Masarykovou a ulicí Orlí a bude zakončen na Zelném trhu přibližně ve 13.30 hod. vyznáním víry,
znělkou a modlitbou NEK, výzvou k obnově věčné smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním.
Bohoslužbu z náměstí Svobody a zakončení na Zelném trhu bude přenášet ČT2. Doprovází katedrální sbor Cantores Gradecenses
z Hradce Králové pod vedením Mgr. Josefa Zadiny.
Po ukončení bude přítomným nabídnuto malé občerstvení při společném agapé přímo na Zelném trhu.
Od 14 hod. budou doprovodné programy dle nabídky v centru Brna, převážně v kostelích.

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
Doprava zvláštními autobusy: Autobusy na výstup a nástup poutníků zastavují u Janáčkova divadla (350 m od náměstí Svobody),
poté parkují na výstavišti. Je možné využít i jiných míst, např. u autobusového nádraží.
Doprava vlakem: Hlavní nádraží je rovněž v bezprostřední blízkosti náměstí Svobody.
Doprava vlastními auty: Není možné v centru Brna zajistit parkování, pouze hlavní osoby z pozvaných hostů budou parkovat před
Novou radnicí.

VSTUPENKY
Vstupenky na sobotu 17.10. na mši sv. na náměstí Svobody se objednávají na webu: www.nek2015.cz.
Jak je na webu uvedeno, všichni obdrží do konce září písemné vyrozumění, potvrzení a vyřízení objednávky.

PŘÍPRAVA
V neděli 13. 9. se bude číst pastýřský list k NEK českých a moravských biskupů a výzva k modlitbě za NEK. Dále bude společná
novéna pro dny od 8.10. do 16.10.2015 jako duchovní příprava. Ke stažení na webu nejpozději 2. 10. 2015 (nevyjde v tištěné podobě)
P. Pavel Dokládal, vedoucí Přípravné skupiny NEK 2015

