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EVANGELIZACEIa

KYfrovácesta se společenstvímVstaň a choď!
Zanedlouho začíná postní doba a čle-
nové společenství ,,Vstaň a chod"' se
chtě'í s čtenáři podělit o text kŤížové
cesty, která obsahuje svědectví lidí
s hendikepem, ale i těch, kteří s nimi
sdílejí životy. ,,Zastavení, krátké příbě-
hy, jsou velmi inspirující pro každého
čtenáře a v mnohých najde své vlastní
zážltky a pocity, které může odevzdat
Kristu," říká Milan Svojanovslqí, který
se svou ženou Lenkou společenství
doprovází.

SpolečensMvsreŇ a cHoĎ ievmnoha
ohledech jedinečné. Tvoří ie pYevážné
mladílidé, tzu. jezdící, s tělesným hendi
kepem, a chodící - podle označení, jak
se pohybují. Yychází z toho, že každý
máme mnohé dary,leč i slabosti, a pro-
to se vzáiemně doplňuieme. ,,Na víken-
dové nebo týdenní duchovní obnovy,
které od roku 2014 pořádáme, příjíždělí
Iídé z mnohakoutů republiky, dokonce
i ze Slovenska.Scházíme se též pravidei-
ně jednou měsíčně ve společensMch,

která nan-.,á:l_e .3;ř. _c.- ::l__ : s:; =nsM'
a kierá p:::,|: z' _,,, ];::=,. ě. ].:::_:_lci.
Brně a t:,,,ě :i<= ,,, l:-=.- "-.-r,ě:luií

manželé Svojanovští. |ejich snahou je

stavět mosty mezi iezdícími a chodící-
mi křesťany, aby mohli sdíiet vzájemně
svou vtru a aby se necítili mimo farní
společensM.

,,Možná po r ozjímání této křížové cesty
budete chtít odpovědět na }ežíšotu v}-

^ru: 
,Buďte mílosrdní, jako je mílosrdný

váš Otec' (Lukáš 6, 36), a nevíte |ak,
protože máte obavy. Nejenže můžete na
duchovních obnovách ,vstaň a choď'
sami pro sebe načerpat, ale zároveň si
můžete owojit dovednosti a myšlení Sa-
maritána, které ve svém osobním životě
jístě upotřebíte," TIIL) Milan a Lenka
na programy společenství. O všech
aktivítách, |akož í o chystané týdenní
srpnové duchovní obnově najdete více
na stránkách www.vsta nachod.cz.

Kíížová cesta má podobu malého
sešitu, který si můžete stáhnout na
stránkách www.vstana chod.cz pod od-
kazem připrai,ujeme, ale i na weboých
stránkách biskupsM www.doo,cz,

5. zastdv€fií: Šimon pomáhánést kříž
setkání ve vlaku
Přestupovala |sem v Ostravě-Svino-
vě na nádraží. Byl neděiní večer a já
cestovala po víkendu u rodičů zase do
Brna, za studíem. Celkem pohodovi
den.Zítra bude hůř.

Čeká mě test (z Ošetřovatelství.) Ve
vlaku se na to mrknu. cesta bude
dlouhá.

Naiednou mi zuonítelefon: ,,Hele, nám
uiel vlak, prosím tě, nemohla by sis
k nim jen sednout? Oní nemůžou jet
sami. ByI by to průšťh," onle se ze
sluchátka.

Volal mi kamarád, že nestihj přised-
nout do vlaku, kde už sedělí jeho dva
handicapovaní přátelé, kterým měl
asistovat cestou do Brna,

,,Co je mi po tom, žemu ujel vlak?" po-
myslím si, ,,to není má starost,.."

Místo toho se ale slyším, iak říkám
něco v tom smyslu, že si k nim tedy
sednu, a ptám se, kde budou a co po
mně budou chtít.

,,|ak to nesnei*. Že'a - ržó,c}ry n*
chám do něčenl,j1]-3--

Nastupuji s io,.}..c r::r{er<;u do pře-
plněného 1,iaku a rl,iá,éz: se ke dvá
ma cíňm liden: na rozíc:. le{ien skoro
nemluví. snad an: nerťe. Drahérnu
jde rozumět iak. že n:,; =da rubec
nerozumím. Ma!í rig,st věi. i á. Ieden
sedí na elekrrickem r-cz_í<u- P.si za
20 minut se nasoi.iiáme ic it-ilpéčka
určeného pro takor,É pňpaq..

,,Tak to byl trapas.- pr:rlsli:,i si_ Přijde
nás zkonBolorat prwcdí a ie na mne
nepříjemný, W jsern je nerněla ne
chávat jet samonré ťu zastá{c;.

Ať už se to víclcát neopak.rie. Kdyby
věděl, že já jsem tam úplně omylern...

Zavíelzasebou dveře a rn},= posrupně
seznamujeme. Sedíme v tom kupďku
a já bych se ráda uóla. ale místo toho
se bavíme. Už nr]wr oba- Začínám iim
pomalu ronaméL. Nezlobí se. kriyž musí
kvůli mně všechno několiicr-ái opakorat.

Pak jsem i na to učení zapomněla. Po
vídáme si celou cestu. )e s nimi sranda,

}sou mi vděční za mou pomoc a já
ztoho mám radost.

Stydím se, že isem byla na začátku na-
štvaná. Oni jsou rádi, že jsem iim po-
mohla.

Ale vždyt iá isem ani nechtěla. Něiak
se to ce]é semlelo.

Ty sis mě, Pane, použíl. }en jsem tam
prostě byla.

Do Brna jsme dojeli jako přátelé.
S úsměvy na tváři.

|á s radostí v duši. Byla jsem užitečná.
Mohla jsem pomoci.

Díky, Pane, že skrze nás můžeš půso-
bit dobro.

Dej, aťTě necháme konat činyve svých
životech a nabídneme se Tí.

1 když třeba neochotně. Jako tehdy iá.

Další den měI přiiít test.

Nepřišel. Zruši]i ho.

Chvála Tobě, Bože.
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