NOVINKY ZE SETKÁNÍ
PODZIM 2021
POUŤ VRCHNÍ
ORLICE

VÝSTAVA V SENÁTU

Letošní podzim jsme začali
duchovně, poutí ke kostelu
na Vrchní Orlici. Po mši jsme
nezapomněli na nasycení těla.
A také jsme vyrazili do Prahy,
do Senátu, kde jsme představili
naši výstavu fotografií "Být spolu".
Výstava přiblížila senátorům
a návštěvníkům domácí
hospicovou péči a dala jim
podněty k zamyšlení nad různými
životními situacemi a etapami.
Děkujeme panu senátoru Janu
Grulichovi a Janu Kalenskému
za zprostředkování této možnosti.

Na výstavě v Senátu jsme představili
fotografie Petra Wagenknechta,
Hany Tylšové a Martiny Vrbové.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

V kulturním domě v Solnici proběhla skvělá benefiční módní
přehlídka Obchodu módou Odehnal z Doudleb nad Orlicí.
Její výtěžek věnovali pořadatelé Jana Benešová
a Leoš Stibor našemu hospici. Obchod módou Odehnal
podporuje takto Setkání již od roku 2016, ale letošní výtěžek
nám úplně vyrazil dech. Děkujeme.

Do našeho týmu hledáme nové kolegy a prosíme Vás
o pomoc s propagací této informace.

SETKÁNÍ DUCHOVNÍCH
Ani letos na podzim, stejně jako loni, jsme neplánovali téměř žádné
akce. Pandemická situace se zhoršuje a my cítíme, že by společné
akce nebyly vhodné. Proto jsme rádi, že se nám ještě na podzim
podařilo uspořádat setkání duchovních, kteří s námi spolupracují.
Jejich účast nás potěšila a povzbudila.

Vzájemné sdílení a podpora duchovních je důležitou
součástí naší služby

DĚKUJEME NAŠIM DÁRCŮM
I přesto, že ekonomická situace v této době není příznivá,
my můžeme jen děkovat. Děkujeme všem dárcům, obcím,
církvím, firmám a nadacím za finanční dary,
které nám umožňují vykonávat naši službu v rodinách
nevyléčitelně nemocných.
Jsme za tuto velkou štědrost vděčni.

NOVÝ NÁBYTEK
Naše sestřičky mají nový nábytek!
Děkujeme všem pomocníkům,
kteří se jako z nebe objevili
ve správný čas, aby nám pomohli
hromady prkýnek a šroubů
proměnit
v krásné skříně, police a stoly...

VZPOMÍNÁME
NA ZESNULÉ

Jako každoročně, i letos jsme
vzpomínali na ty, o které jsme
tomto roce pečovali
a kteří již zemřeli.
Společně s jejich rodinami jsme
slavili v rychnovském kostele
mši svatou
a za každého z nich zapálili
svíčku jako vzpomínku
na jeho život.

Přejeme Vám všem požehnaný Advent
a celý vánoční čas.

