Emauzská patnáctka 2021
Jak to celé vzniklo?
Na počátku byla myšlenka, která se zrodila při poslechu kázání o emauzských učednících
o loňském velikonočním pondělí: totiž vyzkoušet si, jaké to je vzdálenost z Emauz do Jeruzaléma
uběhnout. Myšlenku jsme spolu s mým synem okamžitě uvedli ve skutek a tak se zrodila Emauzská
patnáctka. Natočili jsme o tom video s názvem Emauzská patnáctka 2020 a najdete ho na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=JFKYhy-gg0o&ab_channel=Lubom%C3%ADrTich%C3%BD
Na video byly kladné ohlasy a myšlenka založit tradici Emauzské patnáctky byla na světě.

Proč bych se měl zúčastnit?
Emauzská patnáctka je příležitostí strávit čas pohybem na čerstvém vzduchu. Dává také možnost
přispět na nějaký charitativní projekt. V neposlední řadě však Emauzská patnáctka může být
příležitostí připojit se k emauzským učedníkům, kteří jakmile v tajemném poutníkovi poznali
zmrtvýchvstalého Krista, okamžitě s velikou radostí spěchali (možná neběželi, ale určitě spěchali)
zpět do Jeruzaléma, aby se o svou radost podělili s bratry.

O co jde?
Veškeré podrobnosti najdete také na facebookové události s názvem Emauzská patnáctka 2021.
✔ Účastník zaplatí pomyslné startovné formou dobrovolného příspěvku na charitativní projekt
dle vlastního výběru.
✔ V období od velikonočního pondělí do následující neděle svižně urazí libovolnou trasu
v délce 15 km. Může běžet, může střídat běh a chůzi nebo může jít. Pokud by to bylo na
jednoho moc, může vytvořit tým a 15km úsek si rozdělit v libovolném poměru mezi členy
týmu. Každý člen týmu může zvolit libovolný, na ostatních členech nezávislý způsob
absolvování.
✔ Zvu vás, abyste svou účast zdokumentovali – fotkou či krátkým videem a abyste to přidali
do komentářů pod FB událost, nebo to poslali na mailovou adresu: lub.tichy@gmail.com.
✔ Budete-li chtít, můžete se po absolvování trasy formou krátkého videa, zvukového záznamu,
případně psaného textu podělit o svou velikonoční radost: vyjádřit co pro Vás osobně
znamená Kristovo zmrtvýchvstání, vzkříšený Pán, případně jak jste se s ním setkali, co Vám
dal/dává do života. Zkrátka něco na téma Vzkříšený Pán a můj život. Nebo můžete sdělit, co
pro Vás znamenají velikonoce, či jenom proč jste se účastnili Emauzské patnáctky. Opět to
přidejte do komentářů nebo pošlete třeba přes nějaké úložiště na můj mail. Udělám z toho
krátký sestřih a na farním webu se podělíme z ostatními.
Srdečně Vás zvu. Pozvěte své známé. Těším se na hojnou účast a propagaci Emauzské patnáctky.
Luboš Tichý

