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"Každý závislý je nádhernou perlou, 
která upadla do bahna 

a stačí ji jenom vzít do ruky a utřít,  
aby se znovu zatřpytila."   (sr. Elvíra) 

Drahý příteli! Drahý příteli! Drahý příteli! Drahý příteli! Možná máš někoho velmi 

blízkého, který se nachází v zajetí drog, 
alkoholu, automatu, či internetu.    
Možná je to Tvůj syn, nebo dcera, 
manžel, nebo manželka, bratr, sestra, 

spolužák, kolega, nebo přítel, nebo Ty 
sám. A možná jsi člověk s velkým 
srdcem, připraveným pomáhat. Proto Tě 
zvu ke společné modlitbě sv. růžence za 
závislé, jejich rodiny a za založení 1. 

domu komunity CENACOLO v ČR. 

Kdy? Každou poslední sobotu v měsíci Kdy? Každou poslední sobotu v měsíci Kdy? Každou poslední sobotu v měsíci Kdy? Každou poslední sobotu v měsíci 
vvvv    18 hodin. Kde? V18 hodin. Kde? V18 hodin. Kde? V18 hodin. Kde? V    kostele Sv. Rodiny kostele Sv. Rodiny kostele Sv. Rodiny kostele Sv. Rodiny 
na ulici Grohova 16, Brnona ulici Grohova 16, Brnona ulici Grohova 16, Brnona ulici Grohova 16, Brno----město.město.město.město.    Těším 

se na Vás všechny - rodiče, mladé, 
přátele, P. P. P. P. QuirínQuirínQuirínQuirín, t, t, t, tel.: 606 128el.: 606 128el.: 606 128el.: 606 128    993.993.993.993.    
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Pilíře metodiky 

„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: 

www.komunitacenacolo.cz 
www.comunitacenacolo.it 
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