CHRÁM SV. MIKULÁŠE A ALŽBĚTY

VÁS VÍTÁ
V našem chrámu jste vítáni všichni, svobodní i žijící
v manželství nebo partnerství, rodiče i bezdětní, ovdovělí,
rozvedení, lesby, gayové, nevyhranění nebo prostě jiní
a samozřejmě i děti a mládež všeho věku.
Jste vítáni všichni, ženy i muži, staří i mladí, zdraví
i nemocní, chodící po svých i jezdící na vozíku, mámy
potřebující nakojit i tátové, kteří se chtějí někam uklidit.
Jste vítáni všichni, smutní i veselí, slabí i silní,
chudí i bohatí, všichni, kdo tvrdě pracujete, i všichni,
kdo práci hledáte, všichni, kdo nemáte střechu nad hlavou,
i všichni, kdo jste na čemkoliv závislí.
Jste vítáni všichni, ať už přicházíte každý týden,
jednou za deset let nebo úplně poprvé,
ať jste se přišli pomodlit, nebo jen tak porozhlédnout.
Jste vítáni všichni, protestující i spokojení,
levičáci i pravičáci, tradicionalisté i novotáři,
milovníci tofu i milovníci zvěřiny.
Jste vítáni vy všichni, kdo nemáte rádi náboženství,
církev, místního faráře, biskupa nebo papeže,
ale samozřejmě i vy všichni, kdo je rádi máte.
Vítáme všechny zblízka i zdaleka, farníky,
poutnice, turisty, hledačky, pochybovače.
A zvlášť srdečně tu vítáme Tebe!
Více: farnostcheb.cz/mikulas

Inspirace: www.coventrycathedral.org.uk

CHRÁM SV. MIKULÁŠE A ALŽBĚTY

VÁS VÍTÁ
V našem chrámu jste vítáni všichni, svobodní i žijící v manželství
či partnerství, rodiče i bezdětní, ovdovělí, rozvedení, gayové, lesby,
nevyhranění, nebo prostě jiní, spokojení, protestující, bohatí i chudí,
zdraví i nemocní, chodící po svých, o berlích i jezdící na vozíku.
A samozřejmě jste zde vítané i vy děti všeho věku: nenarozené,
nemluvňata, batolata, předškoláci, školáci, teenageři.
Buďte zde vítáni všichni, ať už při mši krásně zpíváte, nebo si jen tak
tiše mumláte sami pro sebe, případně na mši ani nejdete a chcete se tu
jen tak porozhlédnout. Ať už právě jdete z práce, nebo nemáte střechu
nad hlavou a práci hledáte. Vítáni jste i vy, kteří jste v kostele byli
naposled před mnoha lety, nebo do něj vstupujete úplně poprvé.
Zvlášť jste zde vítáni všichni, kterým je už hooodně přes šedesát,
ale pořád máte srdce dítěte, stejně jako příliš rychle dospělí teenageři.
Vítáme tu mámy, které si sem odskočily z fitka nebo potřebují nakojit
své mrně, táty těšící se na fotbal či potřebující se někam uklidit,
zneuznané i zasloužilé umělce, objímače stromů, vegetariány i milovníky
hamburgerů. Vítáme zde všechny, kteří se zotavují z nějaké závislosti,
stejně jako ty, kteří na něčem závislí jsou. Buďte vítáni všichni,
kdo jste zavaleni problémy a topíte se ve smutku, i vy,
kdo skáčete radostí. A vítejte i vy, kdo nemáte rádi náboženství,
církev, místního faráře nebo papeže, ale i vy, kdo je rádi máte.
Rádi bychom zde srdečně přivítali jak ty, kteří jste přesvědčeni,
že Země vznikla za šest dní, tak i ty, kteří žasnete nad miliardami let
vývoje vesmíru. Jak ty, kteří tvrdě pracujete, tak ty, kteří nepracujete
vůbec. Své místo tu najdete i vy, kteří neumíte česky, nebo ti,
kteří jste sem přišli jen proto, že je u vás na návštěvě babička
a za každou cenu chtěla náš chrám vidět.
V našem chrámu vítáme všechny s tetováním, piercingem, obojím,
nebo ničím z toho, i všechny s domácím mazlíčkem v náručí.
Obzvlášť jste vítáni ti, kdo jste se sem přišli pomodlit,
ale i ti, kdo jste se na náboženství vykašlali už jako děti,
ti, kdo jste se ztratili, i ti, kdo jste zde omylem.
Vítáme poutnice, turisty, hledačky, kritiky, pochybující…
A zvlášť srdečně zde vítáme právě Tebe a Vás!
Více: farnostcheb.cz/mikulas

Inspirace: www.coventrycathedral.org.uk

