
„Čím živější a plnější je vzpomínka, tím těžší je odloučení. Ale vděčnost proměňuje vzpomínky v tichou radost.  
Neseme minulé jako vzácný dárek v sobě.“ D. Bonhoeffer 

  
úterý, 17. listopad 

 
středa, 18. listopad 

 
čtvrtek, 19. listopad 

 
pátek, 20. listopad 

 
sobota, 21. listopad 

ranní modlitba 
v kapli 

7.30–8.00 
snídaně 
8.00 

 
 

Žiji a jsem 

„Dobrota a milosrdenství 
provázet mě budou všemi 
dny mého žití…“ (Ž 23) 

 

Žiji a mám místo  

„Nejvyšší, všemocný, 
dobrý Pane, tobě buď 
chvála, sláva, čest a 
všechno dobrořečení.“  
Sv. František z Assissi 

 

„…je jako strom 
zasazený u tekoucích 
vod.“ (Ž 1,3) 

 

 

8.00 

mše svatá v kapli 

 

dopolední blok 
9.00–12.00 

 
 
 
 
 

oběd 
12.00 

 
 

uvedení 
 
setkání 
Brána narození 

„Já jsem světlo světa;  
kdo mě následuje,  
nebude chodit ve tmě,  
ale bude mít světlo života.“ 
(J 8,12) 

 

reflexe 
 
setkání 
Co padá do světla  
a do země, nezahyne 

„On nás potěšuje 
v každém soužení, 
abychom i my mohli těšit 
ty, kteří jsou v jakékoli 
tísni, tou útěchou, jaké se 
nám samým dostává od 
Boha.“ (2 Kor 1,4) 

 

reflexe 
 
setkání 
Smrt starého dubu 

„Byly ti odkryty brány smrti, 
brány šeré smrti jsi spatřil?  
(Jb 38,17) 

 

setkání 
Brána – místo  
začátku i konce 

„A já, až budu vyvýšen ze země, 
přitáhnu všecky k sobě.“  
(J 12,32) 

 

reflexe 
 

požehnání  
a rozloučení 

káva 
14.00 

 
odpolední blok 
14.30–17.00 

 
 

setkání 
Brány života 

„Dobrota a milosrdenství 
provázet mě budou všemi 
dny mého žití…“ (Ž 23) 

 

výtvarné odpoledne 
možnost vyrobit si 
nádobu na světlo 
z keramiky a svíci  
ze včelího vosku 

 

setkání 
Mládenec z Naimu 

„Když se blížil k městské 
bráně, hle, vynášeli mrtvého; 
byl to jediný syn své matky  
a ta byla vdova.“ (L 7,12) 

 
 

adorace 
17.00 

mše svatá 
17.30 

 

začínáme 
společnou večeří 
v 18.00 

 

adorace 
a mše svatá 
v kapli 

 

adorace 
a mše svatá 
v kapli 

 

adorace 
a mše svatá 
v kapli 

 

18.00 
večeře 

 
večerní blok 
19.30–21.30 

 

setkání 
Brána – místo 
začátku i konce 

„Já jsem Alfa i Omega, 
první i poslední, počátek  
i konec.“ (Zj 22,13) 

 

pohádka 
Bratři Grimmové 

Jak Honza ke štěstí 
přišel, aneb když se 
ztráta stane ziskem 

 

legenda 
Ať tě chválí, můj 
Pane, naše sestra, 
smrt těla… 
Sv. František z Assissi 

 

pohádka 
Noční hlídač 
africká pohádka 
 

 

 


