// Program
Středa, 28. května 2014
Společné otevření Katolických dnů velkým slavnostním
zahájením. Po úvodu se představí hostitelská diecéze Řezno
a při „večeru setkání“ budeme mít možnost seznámit se s
regionálním uměním, kulturou i dobrotami.

Čtvrtek až sobota
V místních centrech a při pódiových akcích se politici, vědci,
pedagogové, duchovní a umělci podělí o své zkušenosti,
budou diskutovat mezi sebou i s návštěvníky.
Tématické okruhy:



víra – církev – teologie
politika a společnost

V osmi cetrech bude program zaměřen na jednotlivé tématické
body a zájmové skupiny:









biblicko-duchovní centrum
centrum manželství, rodina a generace
centrum ženy a muži
centrum globální odpovědnost a evropské sousedství
centrum mezináboženský dialog
centrum mládež
centrum místní církev – církev na venkově
centrum ekumena

Čtvrtek, 29. května + neděle, 1. června 2014
Při slavnostní mši svaté k svátku Nanebevstoupení Páně a
hlavní nedělní bohoslužbě se shromáždí tisíce věřících ke
společnému slavení eucharistie. Od středy do neděle budou
kromě toho slaveny další četné bohoslužby, často se speciﬁckým tématickým zaměřením.

// Kirchenmeile/ místo prezentace církevního života
Je projekt, který má za úkol zprostředkovat rozmanitost
církevního života a katolických tradic v Německu. Společně
se svými partnery v ekumeně se představí přes 250 různých
organizací, církevních spolků a sdružení, nadací, biskupství,
řeholních společenství a laických rad. Při společné výměně
zkušeností budou mít návštěvníci možnost nahlédnout do
jejich činnosti.

// Hudba, divadlo, kabaret, umění
Od farního sboru po velký koncert prominentních kapel na pódiu pod širým nebem, umělecké projekty a různá představení –
lidé, kteří zapojí své kreativní talenty, se postarají o umělecké
ztvárnění motta setkání a kulturní zážitky jeho účastníků.

// Katolické dny – uprostřed dění
Již více než 160 let se katolíci i věřící jiných konfesí v Německu
shromažďují k celonárodnímu církevnímu setkání laiků.
Katolické dny zrcadlí život v církvi. Jsou pestré, mnohostranné, vážné i radostné, duchovní i politické zároveň. Jsou
„překladištěm“ nových idejí, ze kterých vychází mnoho nových
impulsů pro církev i společnost.
Ke Katolickým dnům se schází lidé, kteří...
...chtějí díky společenství zažít svou víru jako něco živého.
...se zabývají společenskými a politickými výzvami této doby.
...hledají cesty, jak utvářet svět na základě své víry.

// Vzhůru do Řezna!
Od 28. května do 1. června 2014 se konají Katolické dny již po
99., tentokrát v Řezně – srdci Bavorska. Poslední bavorský Katolický den proběhl v roce 1984 v Mnichově, v Řezně se konal
naposledy v roce 1904, tedy přesně před 110 lety.
Katolické dny tak zavítají do jednoho z nejstarších měst v
Německu. Málokteré německé město se může pochlubit takovým historickým dědictvím jako Řezno. Již za starých Římanů
byl legionářský tábor Castra Regina jedním z nejdůležitějších
strategických bodů na severní hranici římského impéria. Jako
sídlo biskupů, vévodská a císařská pevnost, svobodné říšské
město a domov slavných klášterů i rodů patřilo Řezno po
staletí k nejvýznamějším městům Svaté říše římské. Historické centrum (nejmenší městská část „Stadtamhof“) je od
roku 2006 zapsáno v seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. V tomto historickém prostředí města na Dunaji
pořádá Centrální výbor německých katolíků (ZdK) společně
s hostitelskou diecézí Řezno rozmanitý program pro několik

desetitisíců lidí: pro věřící i lidi, kteří nejsou přímo napojeni
na církev, mladé, dospělé, rodiny, seniory, postižené i lidi z
různých kultur.
Obzvlášť důležité budou Katolické dny v Řezně pro dialog a
setkání s našimi sousedy v Čechách. K dosažení dobrého a
bohatého evropského sousedství je zapotřebí angažmá právě
nás, křesťanů. Proto bychom na Katolické dny do Řezna
chtěli zvlášť srdečně pozvat i naše české sousedy. 25 let od
pokojné revoluce ve střední a východní Evropě zde budeme
mít možnost se setkat a zažít společenství. Rádi bychom si
společně položili otázky k budoucnosti našeho sousedství ve
srůstající Evropě, slavili a modlili se. Některé části programu
budou také překládány do českého jazyka. Zveme katolické
hudební skupiny z Čech, aby se aktivně zapojily do programu.
Těšíme se, že Vás na Katolických dnech budeme moci uvítat.

// Stavět mosty s Kristem..
..zní motto Katolických dnů 2014. Kdo zná Řezno, jistě si ve
spojení s ním vybaví impozantní obraz slavného kamenného
mostu, symbolu města. „Pro angažované křesťany a křesťanky
znamená tento symbol obrazně jejich povolání následovat Krista a v jeho duchu stavět v dnešní době plné napětí a konﬂiktů
mosty mezi lidmi ve světě i v církvi“, vysvětluje prezident ZdK
Alois Glück. Pokud se přibližujeme sobě navzájem a společně
prožíváme svoji víru, pak se tato víra stává živou a oslovující i
pro ostatní.
Bližší informace naleznete na
www.katholikentag.de/vitejte
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