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„Komunita Cenacolo je postavená na
třech základních pilířích. Na modlitbě,
práci a přátelství. Je zřejmé, že „ne
každý den jsou hody“ a že život
v komunitě je velmi těžký především pro
lidi, kteří předtím neměli motiv žití a byli
otroky látkových či nelátkových závislostí
a většinou neměli v rodině vzor čistého
života. Zároveň je ale obdivuhodné, jak
se lidé zhruba dvaceti národností
dokážou soustředit na každodenní
všední život, na hledání sebe sama ve
spolupráci s ostatními závislými, ale
i nezávislými mladými lidmi ve všech
domech
komunity.
I když
jde
o katolickou
komunitu,
podmínkou
vstupu není být věřícím. Komunita
přijímá všechny mladé lidi, kteří se
chtějí naučit žít a jsou ochotní
přijmout program komunity“.
Zdroj:
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