
Komunita
 Cenacolo

Len ak veríš, že „Bohu nič nie 
je nemožné“, môžeš uveriť, 

že aj človek, v ktorého už viac 
nikto neverí, sa môže zrodiť 
k novému životu, znovu sa 
usmievať a milovať život. 

Ak máte záujem o prvotné informácie o Komunite 
Cenacolo na Slovensku najvhodnejším zdrojom 
sú tzv. rodičovské kluby. Konajú sa každý 
piatok o 19:00 hod. na základnej škole na ul. 

E. F. Scherera 40 v Piešťanoch. Kontakty:

Priatelia spoločenstva Cenacolo
občianske združenie

E.F.Scherera 40
P.O. BOX 34

921 01 Piešťany 1
IČO: 45011982

www.cenacolo.sk
cdv_slovakia@hotmail.com

tel. 0905 277 500 fax. 033 77 249 77

Ak máte možnosť pomôcť nám finančným 
príspevkom číslo účtu je:

Tatra banka Slovensko kód: 1100
IBAN: SK 94 1100 0000 0026 2314 6144

BIC (SWIFT): TATR SK BX

Ďakujeme zo srdca!

„Začali sme v zbúranom a opustenom dome, 
takom ako bol život mladých, ktorí klopú na naše 
dvere. Mladí, obnovujúc dom, obnovovali seba, 
svoj život, svoju vôľu, získali sebadôveru, vieru 

v budúcnosť, utvorili pevné priateľstvá.“
Matka Elvíra  

Kontakt na slovenský dom:
Komunita Cenacolo

Bratstvo sv. Cyrila a Metoda
Včelárska Paseka 278

900 50 Kráľová pri Senci
www.comunitacenacolo.it

komunitacenacolo@gmail.com
tel/fax: 02 /459 01 009
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„Začali jsme v rozbořeném a opuštěném 
domě. A takový byl i život mladých lidí, kteří 
pak zabušili na naše dveře. Mladí při obno-
vě tohoto a dalších domů obnovovali sami 
sebe, svůj život, svou vůli, víru v budoucnost 
a navázali pevná přátelství.“    Matka Elvíra

Kontakt na slovenský dům:
Komunita Cenacolo

Bratstvo sv. Cyrila a Metoda
Včelárska Paseka 278

900 50 Kráľová pri Senci
www.comunitacenacolo.it

komunitacenacolo@gmail.com
tel/fax: 02 /459 01 009

Možná máš někoho blízkého, jenž se nachází 
v zajetí drog, alkoholu, automatu, či interne-
tu. Možná je to Tvůj syn nebo dcera, manžel 
nebo manželka, bratr, sestra, spolužák, kole-
ga nebo přítel, či Ty sám. A možná jsi člověk 
s velkým srdcem, připraveným pomáhat. 
Proto přijď mezi nás. Komunita Cenacolo na-
bízí pomoc.
ČEKÁME TĚ KAŽDÝ PÁTEK od 19 hodin na 
rodičovském klubu Cenacola – PO DOBU 
VLÁDNÍCH OMEZENÍ PROBÍHAJÍ RODIČOV-
SKÉ KLUBY ONLINE, zájem o účast je třeba 
nahlásit přes sms na tel.: 777 864 893 do pát-
ku do 12 hodin. Sami to nezvládnete.

Pokud máte možnost přispět nám finančním 
příspěvkem číslo našeho účtu je: 

Trinity bank, 5560840/2070
IBAN: CZ6120700000000005560840

Přispívat můžete jednorázově či pravidelný-
mi platbami. Potvrzení o daru pro daňové 
účely zašleme na vyžádání. Poskytnuté dary 
budou využity na nejnutnější výdaje Cena-
cola v ČR a budou základem pro vybudování 
a provoz komunitních domů. Děkujeme ze 
srdce!

Jako komunita jsme povoláni,  
abychom sdíleli náš život, abychom 
sloužili. Jen věříš ‑li, že „Bohu není 

nic nemožné“, můžeš věřit, že také 
člověk, v něhož už nikdo jiný nedoufá, 
se může zrodit k novému životu, že se 

může zase začít usmívat  
a milovat život



KTO SME
16. júla 1983 v schátralom dome nad Saluzzom, 
malom mestečku v severnom Taliansku, 
sa rodí Komunita Cenacolo. Matka Elvíra, 
zakladateľka Komunity Cenacolo, zamýšľala 
otvoriť len jeden dom. Božie plány však boli 
oveľa väčšie. Už po niekoľkých mesiacoch 
veľa mladých ľudí prichádza s túžbou pridať 
sa k nám, hľadajúc riešenie na svoje problémy, 
ktoré vyvrcholili závislosťou, samotou, 
beznádejnosťou... Prichádzajú sem znovu 
nájsť zmysel života. Komunita Cenacolo 
sa rozrástla. Dnes má viac ako 60 domov 
v osemnástich krajinách sveta. Sama Matka 
Elvíra hovorí: „S údivom sledujeme tento 
Boží zázrak, zázrak, ktorý nás nesmierne 
prevyšuje a s radosťou ďakujeme, že sme 
jeho živou súčasťou.“

ČO JE NAŠE POSLANIE
Našim poslaním je prijímať všetkých ľudí, 
hlavne tých, ktorí sa cítia zradení, stratení a 
opustení. Byť blízko tým, ktorí sú utrápení, 
s presvedčením, že to, čo dnes mladý človek 
naozaj potrebuje, je stretnutie a spoznanie 
Ježiša Krista. Preto komunita navrhuje 
jednoduchý kresťanský život v rodinnom štýle. 
Chceme odhaliť silu modlitby, čaro práce, 
skutočné priateľstvo a radosť z dávania sa. Do 
našich domov prichádzajú chlapci a dievčatá 
odvrhnutí svetom, často s problémom 
závislosti na drogách, ktorí sa chcú opäť vrátiť 
k životu a nájsť jeho pravý zmysel. Takisto 
prichádzajú mladí hľadajúci radosť zo života, 
ktorí chcú žiť silou spoločenstva založeného 
na modlitbe a obete.

MODLI SA S NAMI
Ruženec je modlitba jednoduchých a obyčajných 
ľudí. Je to Máriina modlitba. Keď sa modlíme k Panne 
Márii, obraciame sa k jej materinskému srdcu, ktoré 
bije za celý svet.

MISIE
Naši misionári časom vdýchli život 
rôznorodým misijným aktivitám od Južnej 
Ameriky až po Afriku. Vo všetkých misijných 
domoch sú otvorené dvere opusteným 
deťom i deťom z ulice, hľadajúcim v našich 
domoch nový domov. Ich životy sú objímané 
našimi misionárskymi rodinami, zasvätenými 
bratmi alebo sestrami a misionármi – 
dobrovoľníkmi. Oni im nezištne slúžia, 
milujú ich, vychovávajú a pomáhajú im znovu 
objaviť krásu života. Aké krásne je vidieť 
tých, ktorí boli stratení a teraz sú schopní 
pomáhať iným, aby znovu našli nádej a vieru 
v život.

 
 

 

 

 

 
  

Dne 16. července 1983 na návrší městečka 
Saluzzo se narodila Komunita Cenacolo. 
Matka Elvíra začala toto dobrodružství bez 
materiálního zabezpečení, ale s jedinou vel-
kou jistotou, že „Bůh se postará!“ Je to začá-
tek „krásného příběhu“, který nás neustále 
okouzluje. Elvíra zamýšlela otevřít jen jeden 
dům. Boží plány byly však mnohem větší. Již 
po několika měsících mnoho mladých lidí při-
chází s touhou přidat se k nám. Hledají řešení 
svých problémů, které vyvrcholily závislostí, 
samotou, beznadějí… Přichází do komunity 
znovu najít smysl života. Komunita má dnes 
více než 60 domů v osmnácti zemích Evropy, 
Jižní Ameriky a Afriky.
„Jako první žasnu nad tím, co se krok za kro-
kem, až do tohoto okamžiku, uskutečňova-
lo v životě této komunity. Jak bych mohla já 
sama takový příběh vymyslet? S údivem sle-
dujeme tento Boží zázrak, který nás nesmír-
ně převyšuje a s radostí děkujeme, že jsme 
jeho živou součástí“              Matka Elvíra

CO JE NAŠÍM POSLÁNÍM
Naším posláním je přijímat všechny lidi, hlav-
ně ty, kteří se cítí zrazení, ztracení a opuště-
ní. Být blízko těm, kdo trpí, s přesvědčením 
o tom, že to, co dnes mladý člověk opravdu 
potřebuje, je setkání se živým Kristem. Ko-
munita nabízí jednoduchý křesťanský život 
v rodinném stylu. Chceme odhalit sílu mod-
litby, kouzlo práce a skutečné přátelství. Do 
našich domů přichází chlapci a děvčata od-
mítnutí světem, často s problémem závislos-
ti, kteří se chtějí vrátit k životu a najít jeho 
pravý smysl. Také přicházejí ti, kdo hledají ra-
dost ze života a chtějí žít duchem společen-
ství založeného na modlitbě a oběti. Naši misionáři vdechli a dávají život různoro-

dým misijním aktivitám od Jižní Ameriky až 
po Afriku. Ve všech misijních domech jsou 
dveře otevřeny opuštěným dětem i dětem 
ulice, hledajícím nový domov. Jejich životy 
jsou objímány našimi misionářskými rodina-
mi, zasvěcenými bratry či sestrami a misio-
náři – dobrovolníky. Ti jim nezištně slouží, 
milují je, vychovávají a pomáhají jim znovu 
objevit krásu života. Jak krásné je vidět ty, 
kteří byli ztracení a nyní jsou schopni pomá-
hat jiným, aby našli naději a víru v život.

MODLI SE S NÁMI
Růženec je modlitba jednoduchých a obyčej-
ných lidí. Je to Mariina modlitba. Když se mod-
líme k Panně Marii, obracíme se k jejímu mateř-
skému srdci, které bije za celý svět.

KDO JSME

MISIE
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