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Slovo úvodem

Ohlédnutí za adventní dobou

Na začátku adventu zavítal do našich služeb
Také jste si všimli, že máme snahu za-

čínat svá předsevzetí začátkem nového

Mikuláš s čertem a andělem, kteří donesli
klientům drobnou nadílku.

roku? „A od Nového roku začnu cvičit“.

S klienty jsme vyráběli vánoční dekorace
a dárky.

Oproti loňskému

Většinou se zaměřujeme na zlepšení své

roku se nám také

tělesné schránky. A tak si říkám: Pojďme

podařilo potkat se

vzít leden jako startovací čáru, abychom

společně se za-

začali zlepšovat pro změnu svého ducha.

městnanci a strávit

Učme si všímat toho hezkého a aktivně to

spolu předvánoční

vyhledávat. Když venku prší a je takové to

čas.

vlhké vlezlo, přidejme si tam ještě myšlenku, že je fajn, že bude mít příroda zase

vláhu. Když jsou omezené návštěvy u nemocných, potěšme je i sebe alespoň tele-

Na Vánoce měli

trocha pozitivního přístupu udělá.

radost z dárků,

dělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude

stromečkem.

svém trápení.“ Pojďme se učit radovat

podíleli naši dárci,

o to budu pokoušet. Přidáte se?

děkujeme.

fonátem. Bude zajímavé zjistit, co s námi

klienti velikou

Už v Bibli je psáno u Matouše 6, 34: „Ne-

které našli pod

mít své starosti. Každý den má dost na

Na mnohých se

tady a teď. Já do toho jdu. Alespoň se

kterým moc

Více Pokoje a radostných okamžiků v novém roce 2022 vám všem přeje
Klára Šenkyříková

Perníčky, linecké, rohlíčky, úly...to vše

vonělo napříč všemi službami. Do pečení
se zapojil, kdo mohl.

Doporučujeme film:
4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY
A 2 DNY

Slovo na rok 2022

Kontroverzní snímek, který natočil rumun-

ský režisér Cristian Mungui a za který si

odvezl Zlatou palmu. Snímek pojednává o
dvou vysokoškolských studentkách za éry
rumunského totalitního režimu těsně před

pádem železné opony, kdy během jednoho
Jako každý den vyjde ráno slunce, tak se stejnou jistotou každý rok očekávám, jaké slovo

z bible na mě čeká a co bude Hospodin chtít říct celému našemu kolektivu na Hrnčířské
v Brně. Z Písma svatého vybírají dobrovolníci s modlitbou konkrétní krátké úryvky, které
vypíší na kartičky a z nich si pak na vánočním večírku losujeme každý verš pro sebe a pak
také služebně nejmladší člen týmu pro celé středisko.

dne jedna z nich podstupuje tehdy zakázaný potrat.

Film je drsnou výpovědí nejenom o těžké
době, ale, a to především, i o silném přátelství.

Film získal nejvyšší ocenění, Zlatou Palmu,
na MFF v Cannes v roce 2007.

Letošní slovo je toto:

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. (Římanům 8,26)
Jiný překlad bible:

Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně
modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.
Můj překlad:

Bůh: Počítám s tím, že děláte chyby, a taky s tím, že si co chvíli nebudete vědět rady. Jsem
a budu s vámi, ve vás, ve spánku, v práci, v nemoci, na procházce, v baru, v těžkých rozhovorech i ve chvílích radosti a štěstí.
Eva Tomková

Z tvorby našich klientů

Posezení
Na naši oprave-

nou terasu v Brně
na Hrnčířské

chceme pořídit
lepší stohova-

telné posezení

nejen pro klienty.

Chcete-li nás podpořit, pošlete libovolnou částku na účet
Petra
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