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Sedliště hostily obnovu Vstaň a chod'
Světlo za okny
malého dřevěného
kostela v sedlištích
na Fnýdecko-Místecku
se pomalu měníve
tmu. uvnitř se ale
prostor zaplňuje
s každou vyslovenou
modlitbou íaké září
zapálených svíček
před křížem. Je středa
a jsme natan. Večeru
odevzdání duchovní
obnovy společenství
Vstaň a chod'.

Přítomné vítá jedna z organizá-
torek Lenka Svojanovská: ,,Pře-
ji vám, abyste si ten večer užili.
Někdo bude jenom poslouchat
hudbu, někoho osloví některé
slovo, ale také můžete přijít sem
dopředu s něčím. co vás tíži, bo-
lí, a odevzdat to pod kříž, vzít si
svíčku a zapáIitji. Možná při-
jde odpuštění, prominutí něja-
kého dluhu lásky, někoho vůči
nám a r,ykročíme dál s pocitem
odlehčení." Slova byla určena
i pro lidi, kteří nejsou účastníky
obnovy a přišli na tento otevře-
ný večer. Během chval kapely
složené z účastníků setkání Iidé

zpivali, zapalovaIi svíčky a ně-
kteří využili možnosti přijmout
svátost smíření.

Od pondělí ]5. do neděle
21. srpna se do malé obce
u Frýdku-Místku již podeváté
sjeli lidé z celé republiky, cho-
dici ijezdíci, jakjim zde říkají,
aby společně prožili intenziv-
ní čas s Bohem. ,,Jsem zde již
popáté. Když jsme přijeta po-
prvé, nemělajsem žádné očeká-
vání. Věděla jsem jenom, že je
to duchovní obnova pro vozíč-
káře, kterou dělají rodiče mé-
ho kamaráda Jirky Svojanov-
ského, kterého znárn ze setkání
mládeže z Madridu," uvádí La-
dislava Blažková. ,,Jsme tady
skl,ělá parta a prožíváme spolu
Iidskost bez příkras," dodává
tisková mluvčí Ligy vozíčkářů
v Brně. Ve společenství, kte-
re tvoíi jezdici. tak chodící, se
zapoji|a do služby a již potřetí
setkání s kolegou Johnym mo-
deruje. ,,Dává me si záležet, aby
vstupy byly vtipné, ne jenom in-
formačně silné, ale aby to ty lidi
i pobavilo a naladilo."

Letošním tématenr byl bib-
licky verš Vstaň, vezmi své lože
a chod'. ,,Je to vlastně ústřední
téma společenství, tentokrát se

zaměřujeme na pátou kapitolu
Ja nova evangelia," představuje
myšlenku obnovy další zorgani-
zátorů Milan Svojanovský: ,,Prv-
ní den jsme přemýšleli o osamě-
losti chromého, kterého nerněl
kdo snést do rybníka. a pokra-

Středeční ,,Večer odevzdání" v rámci duchovní obnovy společensní
Wtaň a chod'byl věnován modlitbě a chválám.

Snímek lvana Bužková / ČIol,ěk tl \'ír;l

hoslovec. Bv]tl hezke že se r ráti]
jako kněz, Chre]i b,r chtrm z tLr-

ho kvasu rtrzLiá\ 3t a stat ět lrlos-
tv směrem k iarnostr, ale i obci,
takže jsme dcl r,šech domácností
doda]i letečkl a n alije na soboi-
ní dopoledne, kdy probíhaly ko-
lem kulturního domu avněm ak-
tivity svozíky abylzde i prostor
pro posezení, poptlvídání, po-
slech živé hudbv i občerstvení."

V sobotu šli účastníci ještě
na pouť k místní kapličce, kde
slavili mši svatou. v neděli se
sedm desítek účastníků rozjelo
do s{,ch domor,ů, ale kontakt
mezi sebou neztratí, pravidelně
se Setkavají ve spoleČenstvích -
buňkách milosrder-rství, online
a na víkendor,ých duchovních
obnovách. JANA PRAISOVA

čovali jsme následujícími ver-
ši. Podruhé jsme některé bloky
programu vysílali online pro ty,

kteří nemohIi přljet kvůli ne-
moci. Třeba to příští rok bude
legitimní forma účasti. Mvslíme
si, že pro naše lidi to může být
zajímavé, ale samozřejmé osob-
ní prožitek to plně nahradit ne-
může."

Online pro nemocné

Duchovní obnovu, stejně jako
celoroční činnost společenství
Vstaň a chod', provází P. Lukáš
Engelmann a další kněží jako
hosté. ,,Proži]i jsme mši svatou
s novokněžským požeháním
P. Lukáše Gelnara, kteryí se obno-
ly zúčastniI již dříveještějako bo-

Mši svatou k 25. tyročí poněcení kaple Nanebevzetí Panny Marie
ve Služovicích, jedné z prlních, kterou světi! zesnulý Ft,antišek
Lobkowiczjako diecézní biskup, slavil 20. srpna P. Jan Czudek.
Slavnost začala průvodem od kaple sv. Jana Křtitele a během mše
svaté byl také požehnán nový kalich. Koncelebranty byli místní
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Kt]\te ' ll'-e,jsl,člř jiiilo Srtl-
ce Ježíšora: dic:ízlií sIev-
nost ke cti MeIicltartl Gro-
ilecŘého se uskuteční 4.9.
oci 15.00 Korunkou k Boží-
mu milosrdenství, v 15.-:0
půjde prccesí na hraniční
most a \l 16.00 bude v l<oste-

le slavena mše sl,atá.

FRYDEK
Bazilika Navštír,ení Pan-

ny N,íaríe: Pů lhodiny s var h a-
nani ukončí 28_ 8, v 16.00
pěv.,ckú sbor Ondrái .\,oiy
]ičín

Nt.4,RiÁ
Fl{í-F,

Noční l:t'ížoi,rj cc.ifil sc
uskLrreční ].9 ,,e ]1,()0 tli]
i3cilenl1,. Sttučasrlč irrobíhá
druhá lciižol á cesta přirrio
na poutnim místě.

oSTRAVA
Kostel sr,atého \/áclava :

Dům modlitb1l Q5116",,2 2yg
27.8. na celou jednr.l ,,pra-
covní srněnu" tnodiiteb od
11.00 do 19,00. kterolr na-
zvali Šichta gh1l2|. Pgyqdtru
je lidé ze společenstlrí Domu
modlitby Osirav,a, Dotnu
modiilby Jířice a další.

Kontakt:
inrni lfrýní?ň/,Inn .7F#


