
re§ Je§eyní

kostel
Božího Těla
stará cervená voda
20.00_23.00

kostel

koste! sv. Františka
Vidnava, Hrdinů
19.00-21 .00

Panny Marie
Sněžné
velké kunětice
20.00_23.00

ll
Bran r ]a

koste!
sv. Kateřiny
vidnava, kostelní
19.00-2,1 .00

kostel
sv. Hedviky
5upíkovice
20.00_23.00!
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Po dvou letech mŮžeme opét och!lnal fest]Val pod š rým nebem, a to

V Unikátním plostiedí býValého doU A exandr Vzhledem k lrvajícím
opatiením bUde program pienášen žlVě píostřednlctVím televize
Noe Pod e akt!á ního rozvolňování umožnime VstUp maximálním!
povolenému počtU d Váků lníolmace s edUlte na naš ch stíánkách

rzrs NOG LlLlE
CHARlTA sv. ALEXANDRA
oStlaVa,KUnčičky

20:00 Hradišťan a Pavel Helan
konceri k 20 Výročí cnariry sv Alexandra
22:00 Večer chVa| - Přyvozacy

Slezská !iIie podpoří spolek
§taň a ehod'

Benefice, která proběhne v rámci letošního ročníku festivalu
Slezská lilie, podpoří spolek Vstaň a ehodi Hlavní inspirací
pro jeho službu je biblická výzva: Nezůstávej sedět ve svém
životě na místě, nestěžuj si, ale pohni se směrem k Bohu
a k druhým lidem.

Společenství tzv. Vstaňchodáků nabízí pro každého, ať už jezdícího, nebo chodící-
ho, mladého, či staršího, podporu, aby hledal své místo v životě, svoji službu tam,
kde právěje.

Zakladatelé spolku - manželé Lenka a Milan Svojanovští - se s dalšími spolu-
pracovníky již několik let s pověřením biskupa zabývalí pastorační prací pro jez-
dící a chodící. ,,Jezdící jsou lidé s fyzickým handicapem (obvykle na vozíku) a chodící
my všichni o;tatní. Na našich setkáních Duch svatý staví mosty bez ohledu na to, zda
je nóš handicap viditelný, nebo skrytý. K základním principům patří vzájemnó služba
a prožívóní bratrství mezi sebou a s Bohem,"vysvětlují manželé.

l v tomto společenství rok s Covidem sice omezil některá osobní setkávání, ale
ty hlavní akce mohly proběhnout naplno, ,,Paradoxně jsme zažívali rozvoj, okolnos-
ti nós učí novým věcem, takže během roku můžeme prožívat on-line mnoho z našich
aktivit," radují se Svojanovští. Fungovaly tedy Buňky milosrdenství, ale také |nicia-
tiva smíření, adorace s chválami, Kavárny Dárce, biblické triády, setkánímanželů,
služebníků, duchovní doprovázení a rozhovory atd.

V tuto chvíli připravujíorganizátoři již B. letní duchovníobnovu, a to v termínu
16.-22.8.2021. Více informací zájemci najdou na webu www.vstanachod.cz,
Vstaňchodáci působí na mnoha místech republiky: ,,A samozřejmě jsme otevřené
společenství, takže zveme ivós osobně."
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NlEZlNARoDNl
KRESTANSKY
FEsT VAL

rsls DEN ANDELU
V KOSTELE SV. ANTONlNA Z PADOVY
a<ll, :_< .i i.

10:00 |"še s\,,alá No Problema

l"il 3::1:T;};ALEXÁNDRA
20:00 KcTponcÝa.,]i, benefiční koncert na téma
Vstaň a choď- !,c s.eji,]ojmennoU komUnitní
Ciga| zac V),sioLJpi Ewa Farna, Lake Malawi,
Markéta KonVičková, Jiří Krhut a další,,.
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