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DĚKUJEME ZA PODPORU, ZA PŘÁTELSTVÍ
 V první řadě dobrému a moudrému Hospodinu, který nás celým tím zvláštním
„covidovým“ rokem provedl tak, že se mohlo stát v našem společenství mnoho
krásného, podstatného a nového. Paradoxně jsme nepocítili útlum, ale rozvoj.
 Všem, kteří nám pomáhají a fandí nám, modlí se za nás.
 Děkujeme za veškerou velkorysou podporu, které se nám v tomto roce dostalo
ze strany Biskupství ostravsko-opavského.
 Centru pro rodinu a sociální péči, sdružení Archa z Brna, středisku BVÚ a Handicap
sport clubu HSC Havířov - za zapůjčení aut, stanů a dalších nezbytných věcí.
 Všem partnerům v Sedlištích – obec, farnost, škola, restaurace – bez nich by pořádání
obnov nebylo možné. Za laskavé a otcovské zázemí otce Pavla Motyky.
 Všem dárcům, kteří naše společenství podpořili celkovou částkou zhruba 107 tisíc Kč.
 Janu Štindlovi za vytvoření videa, Jakubovi Davidovi za fotografie – obojí z letní obnovy
 Všem, kteří během roku přijali větší či menší službu pro naše společenství – správci
buněk, styční jezdící i chodící, pobočníci na obnově, přímluvné modlitby, slova na den,
povzbuzení na den, správa webu, správa facebookové skupiny, narozeninová služba
atd. – to je velká, převeliká věc.
 Otci Vojtěchu Koukalovi z Komunity blahoslavenství v Dolanech za jeho doprovázení,
za zkušenosti komunitního způsobu života a vedení evangelizačních buněk.
 Otci Lukáši Engelmannovi, že nás od počátku moudře doprovází a že to nedělá zdaleka
jen rozumem, ale i srdcem, stejně jako v posledních čtyřech letech otec Roman
Macura. Děkujeme sestrám Lídě Němcové, Lucii Horákové, Editě Navrátilové – byly
v tom s námi.
 Hostům, kteří nám sloužili během letní obnovy – o. Pavel Kosmák, o. Jan Slavík, j. Pavel
Černuška.
 Našim bratrům a sestrám z týmu Otcova srdce za službu na našich obnovách.
 Nelze asi obsáhnout všechny, omlouvám se těm, na které jsem zapomněl. 
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OHLÉDNUTÍ – KOŘENY
2002
2005

2012

2013
2014
2015

2017

2018
2019

2020

Připomeňme si stručně kořeny, ze kterých naše společenství vyrostlo:
vznik projektu VÝZVA pod CPR – úvazek pro pastoraci, pověření od otce biskupa –
služby pro rodiny s dítětem s handicapem – osobní asistence aj.
postupně vznikly a byly registrovány 4 sociální služby - osobní asistence OASA,
odlehčovací služba RESPIT, integrační klub BRÁNA a poradna RODINNÝ PRŮVODCE.
Zajištění objektu Syllabova a postupný nárůst na cca 200 rodin ve službách.
CSM ve Ždáru n. S. - svědectví rodičů blahoslavené Chiary Luce Badano Bůh oslovil naše srdce, že je možné svědčit svým životem a následovat Ježíše
i přes fyzický handicap. Důležité bylo osobní setkávání s „křesťany na vozíku“.
Přišlo slovo o aktivizaci Boží armády.
osobní požehnání o. biskupa F. V. Lobkowicze, oslovení spolupracovníků –
o. Lukáš Engelmann, o. Dominik Girašek, s. Ludmila Němcová, s. Lucie Cincialová aj.
srpen – 1. týdenní duchovní obnova – 30 účastníků, z toho 7 jezdících
červen - písemné pověření o. biskupa k duchovní péči o osoby upoutané na vozík
- duchovní obnovy a duchovní doprovázení.
Postupný vznik celoroční činnosti – víkendové obnovy, buňky milosrdenství, poutě,
začleňování do farností, misie, slovo na den, společenství skrze web, facebook atd.
květen – na popud otce biskupa založení spolku Vstaň a choď, který pomáhá
naplňovat pověření. „Posláním Vstaň a choď je duchovní péče, ukotvená
v katolické tradici, pro lidi se zdravotním postižením, pečující a všechny jim
otevřené. Vytváří prostor pro společné aktivity a seberealizaci bez ohledu na
hendikep.“ (citace ze stanov spolku)
červenec – díky daru z BOO 0,5 úvazku – první zaměstnanec spolku
únor – navýšení úvazku ve spolku celkem na 1,5 - díky daru z BOO
listopad – pětidenní seminář Otcovo srdce v Don Boscu – mezinárodní tým
duben – spuštění nové podoby webu www.vstanachod.cz (grafik Tom Velzl)
Zapojení stále více služebníků do celoročních služeb – styční jezdící a chodící,
správci buněk, přímluvné modlitby, slovo na den, gratulace, správce webu, správce
facebooku aj.
únor – po Ostravě, Olomouci a Brnu byla spuštěna buňka milosrdenství také
v Praze. Od dubna – díky pandemii covidu – se učíme využívat on line prostředí
Zoom k mnoha činnostem.
Srpen – již 7. týdenní duchovní obnova – i přes hrozbu nákazy 65 účastníků, z toho
16 jezdících a dále 10 hostů, z toho 2 jezdící. Mezi hosty byl také o. Pavel Kosmák,
o. Jan Slavík a jáhen Pavel Černuška.
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SETKÁNÍ SE SLUŽEBNÍKY – BŘEZEN, ČERVEN, ZÁŘÍ
Základem pro dlouhodobou činnost je práce s týmem, se služebníky, posilování
vzájemných vztahů – to vše v naslouchání našemu nejvyššímu Pastýři. Snažíme se zapojit
další chodící i jezdící do plánování, přemýšlení - aby vše probíhalo v jednotě bratrů
a sester bez ohledu na handicap. Proto jsme pořádali tři setkání služebníků v Sedlištích.
Měli jsme veliké štěstí a veliké požehnání, že se naše setkání mohla odehrát v termínech,
kdy karanténní opatření byla minimální.
6. – 8. března
celkem 21 lidí (z toho 5 jezdících, 3 skrze Skype)
 složení - styčáci, správci buněk, malíčci
 program - formační část (Lenka), mše svatá, plánování misijních a PR
aktivit, organizační věci k letní obnově, organizace buněk milosrdenství
12. - 14. červen celkem 17 lidí (z toho 5 jezdících, 8 skrze Zoom)
 složení - styčáci, malíčci, kapela, kuchyň, PR
 program - formační část (Lenka), plánování letní obnovy – ladění
úvodního dne, programového schématu, stravování, příprava kapely aj.
září – zpětná vazba letní obnovy (positiva, těžkosti k růstu, náměty pro příště)
 tentokráte proběhla po částech v těchto termínech:
7. září
programový tým (5)
23. září
styční chodící (6)
24. září
pobočníci (4)
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VÍKEND PRO MANŽELSKÉ PÁRY – 7. – 9. ÚNORA
Letos poprvé jsme uspořádali víkend pro manželské páry z řad účastníků našich obnov a
setkání. Byla to taková první vlaštovka a myslíme, že se velmi osvědčila. Zvali jsme asi 5
párů, nakonec jsme se sešli celkem 3 manželské páry.
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BUŇKY MILOSRDENSTVÍ
Buňky vytvářejí možnost pravidelného setkávání společenství v průběhu roku. Probíhají
jednou měsíčně v Ostravě, Olomouci, Brně – a od letošního února nově také v Praze.
Každý měsíc se jich účastní zhruba 35 - 45 našich členů. Setkání má obvyklou strukturu –
chvály, sdílení o životě, agapé, téma propojené s Písmem, chvíle ztišení a naslouchání
před Pánem, modlitba.
Letošní situace kolem pandemie covidu nás sice částečně okradla o osobní kontakt, ale
naučila nás novým možnostem setkávání.
Od ledna jsme se mohli potkávat na živo až do ostravské buňky 11. března, poté nastala
různá omezení. Od dubna jsme začali buňky skrze Skype, a pak brzy přesedlali na Zoom.
V červnu jsme se nadechli, a stejně jako pak ještě v září, jsme se mohli potkat na všech
místech naživo. Od října pak zase skrze Zoom.
Každý měsíc měl své téma – Pán si nás celým rokem krásně provedl po svých cestách. O
jednom důležitém tématu smíření bude ještě řeč v jiné kapitole. Společně jsme se sdíleli
o našem životě s Bohem, zakořeňovali ve víře, posilovali svou odvahu sdílet víru. Je
krásné, že díky tomuto společenství můžeme plakat s plačícími a radovat se s radujícími.

Tuhle společnou fotku si pořídila brněnská buňka během letní obnovy – host o. Lukáš 
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BUŇKA MILOSRDENSTVÍ – OSTRAVA (fara Ostrava-Třebovice)

BUŇKA MILOSRDENSTVÍ – OLOMOUC (Stojanova kolej)
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BUŇKA MILOSRDENSTVÍ – BRNO (Studentské centrum – VKH v centru Brna)

BUŇKA MILOSRDENSTVÍ – PRAHA (v únoru u kapucínů, od června u salesiánů)
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A takhle vypadají buňky v době Zoomové…
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PŘEDVOJ PARDUBICE 22. – 24. ČERVENEC
V rámci Vstaň a choď se připravujeme také na zasvěcený život. Tedy hledáme podobu
zasvěceného života spolu s Maruškou a Majdou. Říkáme tomu předvoj. V rámci předvoje
se snažíme setkávat, modlit se, povídat si a společně hledat a naslouchat. V tomto roce se
nám podařilo sejít se na tři dny u Majdy doma v červenci, na podzim jsme se pak začali
scházet vždy 15. den v měsíci skrze Zoom - tedy v den, kdy bylo dílo Vstaň a choď
zasvěceno Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
Jsme vedeni učit se žít ve Společenství věčné lásky – Trojice Boží.
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FORMUJE SE KAPELA PRO LETNÍ OBNOVU - 7. – 9. SRPNA
Celých šest let skvěle táhla naši kapelu Verča (velké díky!), která se ale vdala, odstěhovala
a otěhotněla, takže nastal čas kapelu posílit a omladit. Tohoto úkolu se velmi zdatně ujal
Jenda s Markétkou, kteří nejen že oslovili a přivedli pět nových členů, ale také doplnili a
přepracovali náš zpěvník. Věnovali tomu opravdu hodně času. Vždyť kapela pomáhá
vnímat tepající srdce Ježíše a přítomnost Ducha svatého při každé obnově. Proto se
kapela sešla v nové sestavě v Sedlištích 7. - 9. srpna.
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Nejprve na vysvětlenou k dvojímu plakátku.
Letos jsme kromě „klasického“ plakátku, připravili nový, kterým jsme chtěli oslovit nové
lidi na nových místech trochu jinou „modernější“ formou. A tak jsme připravili plakátek
DEJ MI PÍT, který jsme ve formátu A4 a A5 distribuovali do různých farností diecéze. Jak
jsme čekali, účinek nebyl okamžitý, ale věříme, že semínka byla zaseta.
A proč vlastně DEJ MI PÍT ?
Náš programový tým se sešel tradičně v Sedlištích 25. – 26. května a, jak věříme z Ducha
svatého, vybral pro letošní obnovu téma setkání Ježíše se samařskou ženou u studny.
Toto téma jsme pak celý týden společně rozjímali.
Promluvy k tématu DEJ MI PÍT (Jan 4. kapitola):
Po čteme celý příběh + úvodní slovo
Út
verše 1 – 15
Kdo je Ježíš
St
verše 16 – 19
Ježíš neodsuzuje, pohled lásky
Čt
verše 20 – 30
Uctívat Otce v Duchu a v pravdě
Pá
verše 31 – 38
Eucharistie
So
verše 39 – 42
Mnoho lidí uvěřilo pro slovo té ženy

o. Lukáš Engelmann
o. Pavel Kosmák
o. Roman Macura
s. Lída Němcová
j. Pavel Černuška
o. Lukáš Engelmann

Kněží, kteří nám sloužili při mši svaté:
Pavel Kosmák
Roman Macura
Lukáš Engelmann
Jan Slavík
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V sobotu přispěl svým
osobním svědectvím
„Chudobka z Orlických
Hor“ pan Špaček.
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Bohu díky ! Přes veškerá omezení tohoto roku jsme se nakonec mohli sejít na tradiční
letní obnově, téměř bez omezení. Pár účastníků se sice omluvilo z důvodu obav
z nakažení, ale nakonec se nás i tak sešlo celkem 65 účastníků (z toho 16 jezdících) a
10 hostů (z toho 2 jezdící). Termín na konci srpna se opět ukázal velmi požehnaný, a
to i tak, že se žádný účastník nenakazil.  Snažili jsme se dodržovat hygienická
opatření, jak to jen šlo. Nejvíce to „odnesly“ děvčata z kuchyně, pracovaly v rouškách.

21

Duchovním centrem obnovy byl opět nádherný dřevěný kostel v Sedlištích –
při mších svatých, při chválách, při modlitbách, při svědectví účastníků apod.
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Kapela, průduch pro vanutí Ducha svatého, ve dne… i v noci…
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Fotil pro nás mimo jiné Jakub David. Moc díky !
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Naše milé sestry mezi námi –
Lída, Edita a Lucie.
Ačkoliv vlastně…
sestry a bratři jsme všichni.
A je vidět, že je s nimi i legrace.

26

Dvojice – dva domácí a dva kněží…

27

Dva pobočníci a dva moderátoři…

28

Na obnově je možné přijmout mnoho různých služeb – např. styční jezdící

vedení ranních chval

29

čtení při mši svaté a nesení darů
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ministrování, osobní svědectví, modlitba za přednášející
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a pak především
služba vzájemného
sdílení,
naslouchání,
podpory,
přátelství, lásky
a někdy i
masírování 
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služba smíchu, radosti
a taky sounáležitosti
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ke čtvrtku patří
neodmyslitelně
táborák…

34

…a k sobotě
pouť

35

36

37

moderátoři Laďka a Johny se také starali o dobrou náladu, tady spolu s Filipem =
Bobem odbourali všechny s pouťořezákem a dalšími skvělými produkty
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miniskupinky
a skupinky

39

40

41

Tady u kapličky bylo
dílo Vstaň a choď
dne 15. srpna 2015
zasvěceno
Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie.
Proto se sem moc
rádi vracíme.
Nejen proto.
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Poté, co proběhla srpnová obnova a pak i buňky v září na živo, museli jsme „předělat“
víkendovou obnovu dle covidových omezení. Pozvali jsme tedy jen tým a kapelu, kteří
nám pomohli vytvořit a promodlit tu správnou atmosféru už od pátečního večera.
V sobotu se k nám pak připojili další účastníci skrze ZOOM. Jsme přesvědčení, že Duch
svatý i takto mocně vanul a bylo to krásný a požehnaný čas.
Nakonec se zapojilo celkem 40 účastníků (18 naživo a 22 přes Zoom).
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Bylo to především setkání
velice přátelské, srdečné,
laskavé, rodinné…
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V tento den jsme se velice rádi připojili k aktivitě SMÍŘENÍ mezi křesťany v našich zemích.
Díky Zoomu a taky díky TV NOE jsme mohli prožít tento den smíření ve velmi
požehnaném společenství. Díky zostřujícím se opatřením mohl být na místě jen menší
rodinný tým pro zázemí setkání a dva naši kněží, kteří se ani na místě nepotkali. Nejprve
měl otec Roman promluvu k tématu a pak přijel odsloužit otec Lukáš mši. Celý program
vidíte výše.
Celkem se nás zúčastnilo 39 – z toho 9 na místě a 30 skrze Zoom.
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LISTOPAD – OTEVŘENÉ BUŇKY SMÍŘENÍ
Vlastně celý tento podzim nás Pán provedl tématem smíření. Nejen, že jsme se připojili
k iniciativě Smíření mezi křesťany, ale vnímali jsme toto téma s velkým přesahem
do našich životů, rodin, farností, obcí apod..
1. Na říjnových buňkách zazněla promluva otce Lukáše k tomuto tématu.
2. V listopadu proběhla Obnova smíření (výše zmíněná)
3. Pak jsme toto téma završili (pro tuto chvíli) tím, že jsme na listopadové buňky pozvali
naše bratry a sestry z jiných církví (zástupce) a měli možnost prožít toto téma i s nimi
osobně. Byli to velmi zajímaví a vzácní hosté. Také jsme pozvali vždy někoho z našich
kněží. Na všech čtyřech buňkách s námi takto byla Jana Palacká, na ostravské dále
Dana Kenningová a otec Roman, na olomoucké otec Jan Svoboda, na brněnské Dave
Patty a otec Lukáš, a na pražské David Loula a opět otec Lukáš. Byla to velmi osobní,
přátelské, obohacující setkání, kde jsme měli možnost vzájemně se v lásce poznávat.
Nelze to moc doložit fotkami, jen svědectvím srdce. Všichni jsme děti jednoho
nebeského Otce.
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PODZIMNÍ POVZBUZENÍ SKRZE DOPISY A VIDEA
V tomto období nám také Pán dával slova povzbuzení, nejen pro ty, pro které období
nucené izolace bylo obzvláště těžké, ale pro každého, kdo byl otevřený.
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Takto jsme postupně skrze náš kanál youtube, naši skupinu na facebooku a mejly
rozesílali tyto dopisy a videa, které zahrnovaly také téma svátku všech svatých a všech
věrných zemřelých a posléze i advent.
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ADVENTNÍ SETKÁVÁNÍ S CHVÁLAMI A ADORACÍ
Během adventu jsme se skrze Zoom sešli k podvečerním chválám a adoraci:
Proběhly v pátek 27. 11. (29 účastníků), a pak adventní neděle 6. 12. (17), 13. 12. (19)
a 20. 12. (asi 45) – přičemž ta poslední se proměnila v kavárnu Dárce – Otce Stvořitele.
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Celé naše podzimní a adventní setkávání jsme mohli společně uzavřít o 4. neděli adventní
večerem, který jsme nazvali KAVÁRNA U DÁRCE – tedy u Dárce všech milostí.
Nejprve jsme mohli shlédnout (skrze odkaz youtube) nádherné vánoční představení
SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM – během podvečera tak přibylo asi 82 shlédnutí, což mohlo
být střízlivým odhadem třeba 150 návštěvníků. Akce byla speciální i tím, že jsme přizvali
také další hosty mimo řady Vstaň a choď. Jedním plodem setkání tedy bylo to, že jsme
mezi sebou vybrali vstupné 15 tisíc korun a přeposlali ho na podporu evangelizace divadla Víti Marčíka. Pak jsme se skrze Zoom (odhadem v počtu 45 lidí) setkali v pomyslné
kavárně s Víťou a Evou Marčíkovými u zajímavé besedy o životě, vánocích a divadle s
Bohem. Kavárna byla zakončená krátkou adorací s chválami.
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SPOLEČNĚ PROŽÍVÁME OSOBNÍ RADOSTI, BOLESTI, SVÁTKY
Letos díky pandemii jsme toho tedy příliš společně oslavit nemohli, jednou z mála výjimek
bylo BIŘMOVÁNÍ 13. 9. v Třebovicích, kdy přijalo tuto svátost asi 6 členů společenství.

A ještě předtím v květnu jsme takto velmi symbolicky a hygienicky oslavili krásné kulaté
40. narozeniny
otce Lukáše !
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DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ A ROZHOVORY
Tento rok byl díky pandemii specifický dvojím způsobem. Jednak více lidí prožívalo izolaci
a z ní plynoucí obtíže a pak také, že většina doprovázení a rozhovorů se přesunula do
virtuálního prostoru. Díky tomu jsme zaznamenali velký nárůst osobních rozhovorů počtem i časově. Bůh nás povzbuzoval slovy: „Buďte s mým lidem“. Byli jsme si tak
vzájemnou inspirací, která nám pomáhala více zakořeňovat naši důvěru v Bohu a
dodávala naději.
Jak žít se svým vnitřním či vnějším fyzickým handicapem svůj život, své vztahy. Společně
hledáme Boží království, nasloucháme - poznáváme Písmo svaté, které promlouvá do
našich životů, do našich vztahů, přináší odpovědi na naše otázky. Snažíme se pomáhat
doprovázenému stavět vlastní most, aby po něm mohl kdykoliv jít k Bohu, najít u něj
útočiště, pokoj a bezpečí.

Fotky jsou z naší návštěvy Honzy
v jeho novém bydlišti v Trmicích v září
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MISIE
Bohužel, všechna plánovaná misijní setkání v tomto roce padla za oběť covidu.
Uvědomujeme si, že nemůžeme být uzavřené společenství samo o sobě. Také proto se
snažíme navštěvovat jiná společenství a svědčit o Božím ovoci, které zažíváme ve svých
osobních životech, v našem společenství.

POMOC SE ZAČLEŇOVÁNÍM
V tomto zvláštním roce se příliš nepotkávaly ani samotné farnosti a společenství, tedy ani
my jsme v této oblasti příliš konkrétního nemohli vykonat.
Důvěra v duchovní bratrství má v životě velikou sílu. Pomáhá nám najít pevnější půdu pod
nohama, zázemí v běžném životě, posilovat vztahy, nacházet ochotné kněze, nebo taky
vhodnou sociální službu. Stále se učíme, hledáme nové možnosti a způsoby jak začlenit
člověka s handicapem do farnosti, pomáháme stavět mosty z obou stran.
Lidé se často z neznalosti ostýchají nabídnout pomoc jezdícím nebo naopak se k nim
vrhají s lítostivými výlevy - ani jeden z přístupů není příjemný. Jednou z věcí, které
přirozeně učíme své okolí, je být si tak obyčejně navzájem bratry a sestrami. Nezabývat
se handicapem, ale člověkem. Máme velkou radost, když občas vidíme, jak tohle může
fungovat ve farním společenství.
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PODPORA JEZDÍCÍCH I CHODÍCÍCH VE SLUŽBĚ BLIŽNÍM
Pro fungování našeho společenství (i celé církve) jsou potřeba jezdící i chodící.
Jsou to dvě plíce téhož těla. Obě jsou nezbytné a navzájem se doplňují.
Toto společenství žije vzájemnou službou, je to jeden ze základních principů.
Všichni slouží všem, všichni mají dary pro službu druhým.
Na povrch vyplouvají dříve nepoznané hřivny a možnosti služby.
Jezdící tady zažívají (a trénují) služby, ke kterým se jinde jen stěží dostanou.
Vedou ranní chvály, čtou Písmo na mši svaté, ministrují, přinášejí dary, jsou přímluvci při
přímluvné modlitbě, dávají z pokladů své duše ostatním, povzbuzují ostatní, starají se o
webové stránky, na facebook dávají Slovo na den či denní povzbuzení, spoluorganizují
Buňky milosrdenství, nechají si pomoci a tím dávají druhým možnost rozšířit své srdce.
Chodící většinou netuší, kolik zde mohou získat. Často přichází bez zkušeností, s malou
odvahou. Služba, kterou zde dávají jezdícím, je samotné obohacuje, rozšiřuje srdce i
ducha. Sami ale také dávají hodně ze sebe. Služba je pro ně někdy vyčerpávající, ale
zároveň zjišťují, že zvládají mnohem více, než si předem mysleli, a že to může být velmi
přirozené.
Učí se zviditelňovat a přijímat své hranice, tedy prakticky žít slovo: „Miluj bližního svého
jako sám sebe.“ Učí se pojmenovávat, co je jejich osobní zodpovědnost (přijímat Boží
lásku) a co ne („Milosrdenství chci a ne oběť.“), tím získávají novou svobodu Božích dětí
ve společenství bratří a sester. Zbavují se falešných představ o lásce.
Samozřejmě, že oslovování a formování chodících je samostatnou a dosti zásadní
kapitolou naší práce. Není to ale jen o nás. Často žasneme, jak si sám Bůh povolává
jednotlivé účastníky obnov.
Každý rok přináší nové možnosti služby. Čtyři jezdící a čtyři chodící fungují na obnově
jako styční (styčáci), kteří mají na starost svou skupinku lidí, o kterou se starají, aby se
k nim na obnově dostaly všechny potřebné informace a naopak, aby jejich potřeby,
připomínky a inspirace nezapadly. Zároveň se učí soucítění s druhým člověkem,
naslouchání a schopnosti lepší komunikace. Další celoroční službou jsou správci buněk –
jeden jezdící a jeden chodící pomáhají s organizací buněk v každém městě, tím si zlepšují
dovednost organizace a přijímají na sebe část zodpovědnosti.
Postoj pokory přináší vzájemné poznávání se místo domněnek a soudů. Žít vztahy,
zažívat podporu, najít odvahu přestat se skrývat a vzájemně se inspirovat a podporovat,
to je ovoce, které zažíváme.
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BOŽÍ DŮM MILOSRDENSTVÍ
Dosud probíhají duchovní obnovy i další celoroční činnost většinou v našem rodinném
domě, s využitím prostor školy, kulturního domu a samozřejmě kostela v Sedlištích. Rádi
bychom vytvořili lepší podmínky pro celoroční činnost stavbou domu Božího
milosrdenství. Jaké by mohly být přínosy:
 posílení kapacity pro letní obnovu (bývá nás kolem 70, což je maximum možného)
 možnost více menších i větších akcí během celého roku, plně bezbariérové prostory
 dům by plnil funkci základny, kde by mohli jak chodící tak jezdící dojíždět načerpat
nové síly (formace pro týmy dobrovolníků z řad jezdících i chodících)
 probíhaly by zde i akce podporující duchovní doprovázení, ať už skupinové, či pro
jednotlivce (např. pomoc žít ve vztazích - milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás)
 umožňoval by 3 až 4 jezdícím se plně zapojit do služby ostatním (např. pomoc při
organizování akcí), bydleli by zde, což by dalo možnost vzniku malé komunity – kde
jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich
 dům by sloužil i pro pečující (rodiče aj.), kteří mají také omezené možnosti se účastnit
duchovních obnov, dům by mohl sloužit také pro setkávání lidí hledajících, kteří Boha
ještě ve svém životě nenašli
 srdcem domu by zajisté byla kaple, která by vytvářela most k setkání a sdílení života,
svědectví víry a společenství nejen těm, kteří přijedou, ale i s místními farníky
(možnost společné modlitby korunky božího milosrdenství apod.)
 díky blízkosti lesa, kde jsou cesty sjízdné pro vozíky, je možné zde číst přímo z knihy
stvoření – pobývat v Boží náruči
 v Sedlištích už proběhlo 6 letních obnov a řada dalších akcí během roku, v minulosti
také integrované tábory. Díky tomu máme velkou podporu farnosti i obce, blízké
kolegiální vztahy v obci a velmi laskavou podporu našeho pastýře o. Pavla Motyky.
 máme zpracovánu první studii
 v roce 2018 jsme navázali spolupráci s architektem, máme zpracovánu první studii
 nasloucháme Bohu, jak vše správně načasovat, kterou cestou vykročit…

ZLEPŠENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
Daří se nám postupně z našich skromných prostředků, také díky dárcům, pořizovat
nezbytné vybavení pro pořádání duchovních obnov – v minulých letech např.:
 várnice, varné konvice, stoly, lavičky, židle, párty stany
 projektor, plátno, flipchart
 mikrofony, stojany na mikrofony a na noty, kabely, mixážní pult
Pomalu, postupně, každý rok něco. V roce 2020 jsme pořídili např. tiskárnu, lampičky,
varnou konvici, nové lavičky a velmi speciální věc – monstranci pro celoroční využití.
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PREZENTACE ČINNOSTI APOD.
 vzniklo video z letní duchovní obnovy (čtyři minuty)
 po letní obnově se objevily reportáže v Katolickém týdeníku, Okně, Obecním
zpravodaji
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Z NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK
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WWW.VSTANACHOD.CZ

tel. 777 100 327
milan.svojanovsky@vstanachod.cz

IČ: 0606 5350
č. ú.: 485 259 5399 / 0800
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