Biblické projekty pořádané farnostmi ve spolupráci s Dcerami sv. Pavla
Bible24 má počátek v Římě, kde se v r. 2008 při Biskupské synodě o Božím slově konala
„Bible dnem i nocí“. V květnu roku 2009 se zrodila česká varianta Bible24 v Uherském
Brodě. Jednalo se o 24hodinovou četbu z Nového zákona. Od té doby rok co rok přebírá
štafetu jiné místo.
Noc žalmů vznikla v Brně v r. 2010 během adventu (v návaznosti na Bibli24).
V následujících letech se uskutečnila i na dalších místech. Čte se všech 150 žalmů. Zabere to
cca 8 hodin.
Noc s apoštoly víry proběla v rámci Roku víry. Výběr padl na patnáct apoštolských listů sv.
Pavla, sv. Petra, sv. Jakuba a na List Židům. Četba trvala sedm hodin.
Čtení Bible v průběhu 24 hodin proběhlo v roce 2014 v rámci olomouckých slavností
Paschalia. Náplní bylo čtyřiadvacetihodinového čtení z Bible několik starozákonních spisů.
Noc Bible navazovala na předešlé projekty v téže farnosti (která slavila výročí 100 let) a
zaměřila se na texty věnující se vzniku a růstu společenství. Proto byly vybrány Skutky
apoštolů a První list apoštola Pavla Korinťanům, ve kterém apoštol Pavel jednak reaguje na
různé problémy, se kterými se tato rozvíjející se obec-farnost musela potýkat, zároveň se
apoštol vyjadřuje k některým důležitým otázkám křesťanského života a vnitřního života
církve. Četlo se celkem 6 hodin.
Do budoucna přemýšlíme také o Noci proroků.
Tento projekt je zaměřen na celou farnost, ale zároveň je otevřen i pro tzv. nevěřící, kteří byli
osloveni přáteli, pozvánkami v médiích anebo náhodně procházeli okolo kostela a přilákal je
do noci osvětlený a otevřený kostel. Nikdo z těch, kdo vstoupili do kostela, meditativní četbu
nenarušil, naopak se jí nechal oslovit a na nějaký čas zůstal vzadu v kostele poslouchat.
Chtěli byste něco podobného uskutečnit? Napište nám, rádi předáme informace a podklady.
Neboť nejde jen o uspořádání jedné noci, ale o celý program pro farnost v průběhu doby
postní a velikonoční (nejčastěji v tuto dobu, žalmy se četly také v adventu).
Kontakt: andrea(zavináč)paulinky.cz

