Milí Sedlišťané,
již devátým rokem bude od 15. do 21. srpna probíhat v Sedlištích Letní duchovní obnova společenství Vstaň
a choď, které se snaží stavět mosty mezi jezdícími (lidmi na vozíku, s fyzickým handicapem) a chodícími
(tedy lidmi, kteří se pohybují po svých nohou).
Letos jste srdečně zváni, abyste se mohli k stavbě takového MOSTU SETKÁNÍ připojit i vy.
VE STŘEDU 17. 8. v 19.30 hodin při VEČERU ODEVZDÁNÍ v kostele Všech Svatých v Sedlištích.
Každý, kdo chce, může přijít…
 můžete zde odevzdat své starosti, těžkosti, nemoce, zranění, naděje, plány, očekávání i radosti
 můžete zde odevzdat všechny, kteří vás v uplynulém období opustili
 zapálit symbolicky svíci odevzdání a přijmout slovo života
 můžete zpívat a chválit
 nemusíte dělat vůbec nic – jen vnímat a naslouchat
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout.“ (Matouš 11, 28)

V SOBOTU 20. 8. od 10.00 do 12.30 hodin kolem Kulturního domu v Sedlištích (při nepříznivém počasí
uvnitř) SETKÁNÍ PRO RODINY - I S DĚTMI, kdy si budete moci na různých stanovištích vyzkoušet:
 jaké to je, pohybovat se na vozíku
 nechat se zvednout na zvedáku
 vyzkoušet si bocciu, což je paralympijský sport (máme mezi sebou i paralympioniky a reprezentanty)
 jen tak posedět u kávy s živou hudbou
 a možná přijde i Kašpárek se svým loutkovým divadlem

V SOBOTU 20. 8. odpoledne v 15.00 hodin PĚŠÍ POUŤ ke KAPLIČCE U IVÁNKŮ (směrem k Hájku).
 začátek bude na Mlzokách na rozcestí vedle skleníků (u závory na Václavovice)
 všichni, kdo přijdou, si mohou vyzkoušet, jaké to je vystoupit z komfortní zóny a skrze sdílení – povídání
jen tak – odstraňovat bariéry předsudků
 u kaple bude v 17 hodin sloužena mše svatá za všechny, kteří přijdou, za usmíření, pokoj a lásku
v jejich rodinách, za Boží pomoc a ochranu pro ně a jejich blízké
 zpět k autům bude zajištěný svoz pro řidiče

Setkávání jezdících a chodících je vzájemně prospěšné pro obě strany.
Chodící – odstraňují tak strach z neznámého, získávají praktické dovednosti lásky pro svůj vlastní život,
při pomoci o své příbuzné ve stáří nebo nemoci.
Jezdící – vnímají lépe svou hodnotu, necítí se vyčlenění ze společnosti, mohou předávat své zkušenosti
a odvahu ze života na vozíku. Z vozíku je zkrátka jiný pohled na svět, který může být obohacující.
Na všechny se moc těšíme, za tým Vstaň a choď - Milan a Lenka Svojanovští.
V případě dotazů volejte na 777 100 327 nebo pište na milan.svojanovsky@vstanachod.cz.

