Milá Martinko,
ze srdce bych Ti chtěla poděkovat za včerejší setkání, a to nejen lektorů Božího slova. :-)
Na setkání lektorů jsem byla letos poprvé, přestože jsem lektorský kurz v Prostějově
absolvovala již 2× a o těchto setkáních jsem věděla.
A potvrdilo se mi, jak je důležité, aby se lidé společných zájmů spolu setkávali. Radost ze
setkání se známými i milé přijetí nás nových. Od prvních chvil, kdy jsme v přátelském kruhu
poslouchali, ale také živě komunikovali s otcem Petrem Chalupou, jsem cítila, jak je mi tady
dobře. A co hlavně – cítila jsem velikou a skoro hmatatelnou Boží přítomnost, až jsem měla
v očích slzy radosti. Společná mše sv. v katedrále byla už jen vděčným „Pane, díky“.
Setkání mě obohatilo o další náměty pro práci ve farnosti. Zvlášť jsem vděčná za nové
webové stránky, které jsi nám představila a které budou velkou pomocí. Budu informovat
u nás ve farnosti a také bych chtěla iniciovat buď prohlubovací setkání pro ty, co čtou, nebo
nový kurz pro nové mladé zájemce.
A myslím si, že nejen pro ty, kteří čtou Boží slovo v kostele, jsou stránky výborné.
Co třeba nevidomí? Pouvažujte s Janou, jak poslat nabídku knihovnám pro nevidomé
a možná i na vira.cz. Myslím si, že tam by to bylo moc a moc užitečné.
Jsem ráda, že jsem tentokrát poslechla můj vnitřní hlas a na setkání přijela. A jsem ráda, že
se tak obětavě práci pro kulturu Božího slova věnuješ. Když jsme teď vybízeni – Svatým
otcem počínaje – k oslovení vlažných a hledajících, mělo by to být (mimo jiné) jasně a zvučně
znějícím Slovem. A tomu se musíme učit, jak uvnitř, tak také navenek. A k tomu nám
pomáháš Ty. Velké díky a Pán Bůh zaplať a oplať.

Moc Tě pozdravuji a těším se na další setkání.
+
Jana Tobolová
Prostějov, farnost Povýšení Svatého kříže

