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Blízká setkání jiného druhu 

 

                                                                                                                                                                       

Velice si vážím možnosti přicházet do centra denních služeb Zvoneček a podílet se, byť malou 

měrou, na jeho činnosti. Za setkání, která jsou mi umožněna, jsem opravdu moc vděčný. 

Když jsem byl koncem minulého roku osloven p. Galetkovou, abych se na aktivizačních 

programech pro zdravotně postižené mladé lidi podílel, tak jsem netušil, že z této spolupráce 

vykvetou tak hluboká a blízká setkání.    

Do Zvonečku docházím jednou za 14 dní a vskutku mi tato skupina mladých lidí přirostla 

k srdci. Je to pro mne velmi obohacující zkušenost a objevování nových rozměrů života. 

Z těchto lidí cítím zvláštní srdečnost a vděčnost. Sami jsou otevření přijímat nové podněty, 

aktivně se zapojují a s jejich vnímáním života jakoby se člověku otevírala brána do tajemné, 

ale velice překrásné zahrady. Pokaždé do ní vcházím rád a s napětím, co nového budu moci 

objevit.  

Společně se zamýšlíme nad důležitými hodnotami pro život, objevujeme např., že láska je 

nejvyšším a nejdůležitějším darem, a že je potřeba o ni pečovat jako o rostlinu nejvzácnější. 

A stejně tak je důležité chránit si své srdce před pýchou, zlem a nenávistí a raději jej 

naplňovat právě láskou, pracovat na změně svého charakteru a usilovat o společný 

prospěch. Kreativním způsobem pracujeme s tématy a problémy, které přináší život, a 

společně hledáme cestu, po které jít. Jelikož jsem kazatel Evangelické církve, tak také 

poukazuji na řešení životních problémů, které nabízí Bible. Ukazuji také na milujícího Boha, 

který je zdrojem lásky a z něhož také můžeme čerpat sílu, když už nemůžeme dál. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům, kteří zajišťují provoz Zvonečku a 

kteří s láskou pečují o jednotlivé potřebné. Uvědomuji si, že to není samozřejmost a že práce, 

kterou zde konají, není marná. Vnímám rovněž tuto službu, že je na vysoké úrovni a že nese 

dobré ovoce. Uvědomuji si, že již dříve zde společně ušli kus dobré cesty a je pro mne ctí, že 

na této cestě mohu nyní kráčet spolu s nimi i já. 
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