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Dny víry v Praze 

Dny víry jsou týdenní evangelizační akce připravované na rok 2015 v Praze. Název "Dny víry" byl 
převzat s dovolením Vídeňské akce i plzeňského biskupství a bude trvat od noci kostelů 29. května 
2015  do neděle 7. Června 2015.  Dny víry by měly mít podobu velkých městských misií, které konala 
např. komunita Emanuel v Paříži či Vídni ve spolupráci s biskupstvím, farnostmi i dalšími řeholemi a 
hnutími. I v Praze bude možnost se do misií zapojit jako farnosti, řády, komunity nebo jednotlivci. 
Cílem je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat 
zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program. 

Dny Víry by měly mít rozměr preevangelizační i evangelizační -především svědčit o Ježíši Kristu, 
veřejně, přijatelnou formou, důležité je také „otřást předsudky“, přispět k vytvoření nebo upevnění 
konkrétních vazeb místních společenství na lidi v jejich okolí. 

Dny víry budou kombinací aktivit místních společenství a práce zkušených misijních týmů. Program  
naváže na zavedenou Noc kostelů, která bude příležitostí pro seznámení širší veřejnosti s programem 
Dnů víry. Živé farnosti budou povzbuzovány, aby zapojili do Dnů víry další program mimo Noc 
kostelů. Na frekventovaných místech budou působit pohyblivé skupiny s programem - hudba, 
pantomima, atd., součástí budou svědectví. Na zvláště frekventovaných místech, především v širším 
centru, budou pevná „informační“ místa, většinou v podobě otevřeného stanu se službou a 
„výstavou“ – fotografie z misií, seznámení s nějakou zajímavou oblastí života církve apod. V centru 
města bude na několika místech centrální program. Místa budou mít odlišná zaměření: Zážitkový 
program, zaměřený na mladší publikum, intelektuální program pro náročné, evangelizační program 
pro ty, které bude možné vést dál k rozhodnutí se pro Krista, adorace otevřená příchozím, s uvítací 
službou a podpůrným týmem v okolí kostela, který zve kolemjdoucí dovnitř, program pro děti a 
mládež, na který budou pozvány pražské školy. Týden vyvrcholí kulturním programem (koncertem) 
v centru města. Součástí programu bude tichý noční světelný průvod městem, vrcholící v některém z 
velkých pražských kostelů.  

Předpokládá se spolupráce se skupinami z jiných církví, tak jak probíhá při podobných příležitostech, 
především v misijních ohniscích na periferii. Součástí týdne bude ekumenická modlitbu za město na 
počátku a slavnostnější ekumenickou bohoslužbu na konci týdne.  

Františkánský program bude především v kostele Panny Marie Sněžné a přilehlém okolí formou 
osobního setkání, uvnitř i venku budou lidé zváni do kavárny, ve stáncích budou nabízeny informační 
materiály, misijní brožurky apod. V ambitech kláštera budou probíhat výstavy, diskuze se zajímavými 
osobnostmi. Večer pak např. divadlo „Zraněný pastýř“ a další programy v kostele a na nádvoří. 
V kostele bude probíhat adorace a přímluvná modlitba. Po celý týden bude františkánský misijní tým 
procházet pražskými ulicemi. 

My terciáři máme možnost zapojit se do misií modlitbou a účastí na Mariánské pouti Prahou, která 
časově spadá do začátku evangelizačního týdne „Dnů víry“ v Praze. Vítaní jsou všichni terciáři, kteří 
by se chtěli podílet na evangelizace i během dalších dnů týdne. Hlaste se e-mailem sekretářce SFŘ 
Zdeňce Nečadové nebo na e-mailovou adresu: hanna@reichsfeld.cz.  

Základem každého díla církve je modlitba. Bude připraven text společné modlitby, který najdeme 
v příštím Zpravodaji NBS. Již nyní mysleme v modlitbě na tuto velkou evangelizační akci v našem 
hlavním městě. Pražané a návštěvníci Prahy mají možnost zapojit se modlitbou za misie každé 
pondělí od 13-14hod. tichou adorací v kostele sv. Bartoloměje. 

Pokoj a dobro! 

Hana Brigita Reichsfeldová 


