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Neboť Beránek, 
který je před trůnem, 
je bude pást a povede je 
k pramenům vod života. 

(Zj 7,17)
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obsah editorial

Před pár lety mi jeden kamarád znepokojeně svěřil, 
že onehda stál s kartáčkem na zuby nad umyvadlem 
a usilovně přemýšlel, jestli je ráno nebo už zase večer. 
Občas si na něj vzpomenu, když si nemohu vybavit, 
kterého je. Divné pocity mívám skoro vždycky,  když mám 
za úkol opět natočit pro TV Noe pozvánku na Konferenci 
do Brna: To už zase uběhnul skoro rok…?!
Ano, čas pádí… No, on vlastně plyne pořád stejně rychle, 
ale nám lidem v tzv. aktivním věku se neustále zrychluje 
životní tempo a možná i nároky, co bychom měli či chtěli 
stihnout.
Jsem proto ráda, že mnozí máme ve svém každoročním 
programu už napevno zařazenou i Konferenci v Brně, 
která – když se zadaří –, může být pro nás jakýmsi 
„svátkem stánků“: Nejen pro těch pár dní strávených 
mezi různými stánky a pavilony, ale hlavně pro možnost 
zastavení se před Boží tváří, srovnání kurzu, získání 
Božího světla na další cestu. 
Našimi hosty budou letos hned dva misionáři – otec Michal 
Zamkovský ze Slovenska, jehož bych jednoduchostí, ale 
autentičností života i sdělení přirovnala k otci Vellovi, 
a Miriam Swaffield z Anglie, která se už léta podílí na 
evangelizaci vysokoškoláků. Už teď prosme Pána žně, 
abychom se i díky jejich službě mohli upevnit v identitě 
Božích dětí (v kontrastu k pocitu, že jsme jen kolečka 
nějakého strašného soukolí, které slouží kdovíčemu a nás 
jen opotřebovává…).

Tož dá-li Pán a budeme živi,
 na shledanou v Brně!

Katka Lachmanová
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Sirotčinec v Tanzánii
aneb „Vítej doma!“ Fiona Hendy

alias „Mama Pipi“



přEDSTaVuJEME

Před pár lety přijela do naší farnosti Fiona 
Hendy (z komunity HOD) a hovořila 

o tom, že cítí Boží volání jet založit sirotči
nec v Tanzánii. Mladí z farního společenství 
ve Farnhamu, které jsem pomáhala vést, se 
pro tu myšlenku tak nadchli, že ihned chtěli 
pomoci a sami chtěli jako dobrovolníci vyjet. 
Pár let trvalo, než se nám podařilo vše při
pravit. V roce 2015 jsem se ale do Tanzánie 
skutečně vydala, a to se skupinkou mladých 
ve věku 16–18 let.
Mladí si sami platili letenku a ubytování 
(náklady na stravu v sirotčinci činí 50 liber 
na týden). Navíc jsme se také snažili ještě 
nějaké peníze přivézt s sebou. Naši farníci 
darovali i oblečení a hračky pro děti, takže 
když jsme přijeli a všechno vybalili, vypa
dalo to chvíli jako o Vánocích. Dobrovolníci bývají většinou trochu starší 

a zůstávají na tři měsíce nebo déle, naše sku
pina pobyla jen tři týdny. Měli jsme se však 
báječně. Denní program začínal budíčkem 
v 5.30, pak bylo třeba obstarat domácí zví
řata, postarat se o vaření a také o vyučo
vání. Pak přišla na řadu zábava a hraní si 
s dětmi. V té době tam byla zrovna nově pří
chozí holčička, která měla fyzický i mentální 
hendikep, protože předtím, než se dostala 
do Karibu Nyumbani, byla stále přivázaná 
v postýlce a měla tak slabé nožky, že nedo
kázala chodit. Našich šest dobrovolníků s ní 
trávilo spousty času a pomáhalo jí posta
vit se na nohy. Odměnou jim bylo, když na 
závěr třítýdenního pobytu mohli být svědky 
jejích prvních krůčků. Dnes už děvčátko 

Hilary Gray hovoří o své zkušenosti z návštěvy Tanzánie, kam se vypravila se sku-
pinou dobrovolníků do sirotčince Karibu Nyumbani – svahilsky „Vítej doma!“. Jeho 
zakladatelku Fionu Hendy někteří budou znát z anglické komunity House of the 
Open Door (HOD), jíž založili její rodiče a kterou léta vedla. Komunita HOD od 
převratu hostila a průběžně hostí mnoho lidí od nás, dokonce Češka Klára v ní 
žije už natrvalo. Fionu ale známe i z několika misijních výjezdů k nám do ČR, 
které vedla. Proto máme radost, že nyní můžeme přiblížit (a někdo možná i pod-
pořit) nové krásné dílo, k němuž ji Pán povolal.
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chodí a běhá úplně normálně, hraje si spolu 
s ostatními dětmi.
Zkušenost v africkém sirotčinci, kterou 
naši mladí učinili, hluboce ovlivnila jejich 
životy. I přes velmi malé možnosti připo
jení k internetu, navzdory švábům a jed
notvárnému jídelníčku „ugali“ (kukuřičné 
kaše a fazolí), všichni pobyt zvládli a poz
ději o svých zážitcích s nadšením vyprávěli. 
Sian, jedna z dobrovolnic, o své zkušenosti 
řekla: „Ty děti mají tak málo, a přesto jsou 
tak šťastné! Sirotčinec bude mít vždycky své 
místo v mém srdci. Dokonce bych se tam 
ráda ještě vrátila.“

 
rodinná atmosféra
Karibu Nyumbani je láskyplnou velkou rodi
nou, která sestává ze tří „maminek“ a z něko
lika „tet“ a „strýčků“. Přebývá v ní vřelost 
a láska k Bohu, kterou děti čile vyjadřují ve 
večerní modlitbě a chvále. To bylo pro naše 
mladé něco úplně nového. I pro mne to byla 
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„Pán umisťuje
osamocené do domů“
                                           Žalm 68,6

Hilary Gray

přEDSTaVuJEME



Pokud byste skutečně chtěli přijet jako dobrovolníci nebo přispět finančně, navštivte pro-
sím stránky www.karibunyumbani.org. Pokud byste chtěli další informace, kontaktujte 
prosím Hilary Gray nebo Glorii Benson na adrese: knambassadors@gmail.com.
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tak hluboká zkušenost, že se tam každý rok 
ráda vracím. Poznala jsem a zamilovala si 
všechny děti. Je mezi nimi tolik lásky, že 
je navštěvuji jako svou rodinu a přátele. 

Letos jsem tuto svou zkušenost mohla sdílet 
i s mým mužem. Děti si „Baba Paula“ zami
lovali a on sám tím byl ohromně nadšen. Teď 
sdílíme lásku k tomuto místu společně.

přEDSTaVuJEME

Možnosti podpory

Fiona Hendy pořád vítá dobrovolníky, 
ať už přijedou na krátkou návštěvu 
a pomohou pár týdnů, anebo zůstanou 
delší dobu. I když je v Karibu Nyumbani 
všechno velice prosté, přesto jeho provoz 

něco stojí – téměř dva tisíce liber měsíčně. 
V současnosti dostávají méně než třetinu 
této částky od pravidelných podporova
telů. Snažíme se proto získat dostatek 
prostředků na pokrytí provozu a vybudo
vat širší rodinu pravidelných přispěvatelů 
Karibu Nyumbani.

Z časopisu Goodnews přeložila Pavlína Bílková



SVěDECTVí

Výjimečný
 svědek

U jednoho ze zázračných uzdravení na přímluvu otce Pia z Pietrelciny sehrál 
důležitou úlohu i Karol Wojtyła, pozdější Jan Pavel II. Událost je významná 
tím, že je zdokumentovaná jeho dvěma osobními dopisy. Při procesu sva-
tořečení otce Pia sehrály důležitou roli, protože na svatého kapucína se ve 
Vatikánu shromáždily rovněž stohy pomluv a lživých nařčení. Vypráví známý 
vatikanista Renzo Allegri.
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Tuto epizodu chci uvést podrobně, pro
tože jsem asi jediný, kdo ji zná do všech 

detailů. Vyprávěl mi ji Angelo Battisti, pří
tel otce Pia, který z jeho pověření spravoval 
Casa Solievo (Dům úlevy v utrpení – nemoc
nice vybudovaná otcem Piem z příspěvků 
dobrodinců přímo v San Giovanni Rotondo 
– pozn. red.). Právě Battisti pro mě sepsal 

před smrtí své vzpomínky, kde uvedl skuteč
nosti ze života otce Pia, jejichž přímým svěd
kem byl jen on sám. Mezi nimi stojí i vyprá
vění o zázraku, o nějž prosil Karol Wojtyła. 
Právě díky této události se stal později papež 
Jan Pavel II. jedním z korunních svědků ve 
prospěch svatosti kapucína, čímž dostal 
kanonizační proces silný podnět.



 Zahájení Koncilu

V roce 1962 byl Karol Wojtyła pomocným 
krakovským biskupem. V říjnu téhož roku 
byl zahájen Druhý vatikánský koncil a bis
kup Wojtyła přijel do Říma spolu s dalšími 
čtyřiadvaceti polskými biskupy a kardiná
lem Wyszyńskim, aby se zúčastnil této udá
losti. Bydlel v polské koleji, která se nachází 
na pahorku Aventinum, s výhledem na bazi
liku svatého Petra. Rád se sem vrátil, kdysi 
tu studoval teologii. Měl zůstat až do polo
viny prosince. S radostí se zúčastnil zaha
jovací mše svaté II. vatikánského koncilu 
v bazilice sv. Petra. Každé ráno pak chodil 
na koncilní zasedání.

smutný dopis
Jednou večer při návratu na Aventinum 
našel dopis s bolestnou zprávou. Doktorka 
Wanda Półtawska, manželka jeho přítele 
Andrzeje, vážně onemocněla. Hospitalizovali 
ji v nemocnici a vyšetření potvrdila, že má 
zhoubný nádor.
Karol Wojtyła ji dobře znal, byla v Krakově 
jednou z jeho nejbližších spolupracovnic. 
Pocházela z polské katolické rodiny a od 
mládí se zapojovala do církevního života, 
zvláště v hnutí katolické mládeže. Proto byla 
ihned po obsazení Polska německými voj
sky zatčena a umístěna do koncentračního 
tábora, kde strávila pět let. Velké utrpení sná
šela s vírou a odevzdaností. Když se vrátila 
do vlasti, znovu začala studovat na univerzitě 
a pracovat ve skupinách katolické mládeže. 
Svým vrstevníkům byla příkladem a oporou. 
A právě tehdy ji poznal Karol Wojtyła.
Karol byl tehdy mladý kněz. Byl jmenován 
administrátorem kostela sv. Floriána v cen
tru Krakova, přičemž jeho hlavním úkolem 
byla právě péče o univerzitní studenty a mlá
dežnické katolické skupiny. Měl už dokto
rát z filozofie a teologie a míval přednášky, 
které mladí hojně navštěvovali. Kolem něj se 

shromažďovaly skupiny studentů, toužících 
po ideálech všelidských i duchovních. Jeho 
učení a jednání všechny oslovovalo. Často 
spolu jezdili do hor. Tam nahoře, daleko od 
hluku města a v kontaktu s přírodou, se mlu
vilo o Bohu a životních problémech snáze.
Mezi účastníky těchto výletů, které se 
konaly i několikrát za rok, někdy i týden, 
byli pokaždé i Wanda Półtawska a její man
žel Andrzej. Vystudovali medicínu a stali se 
odborníky na psychiatrii. Velmi je zajímala 
témata, o kterých přednášel Karol Wojtyła, 
především problematika manželského života. 
Často s ním diskutovali a přinášeli mu svůj 
medicínský pohled. Wojtyła vnímal jejich hlu
bokou víru, stali se životními přáteli.

adoptivní rodina
Víme, že tou dobou byl Karol na světě sám. 
Jeho matka zemřela, když mu bylo sotva sedm 
let. Starší bratr Eduard byl lékař a zemřel 
záhy po ukončení studia medicíny. Jeho otec 
zemřel ještě za války náhle na infarkt: bylo to 
v roce 1942, Karolovi bylo teprve jednadva
cet let. Tato série rodinných ztrát ho hluboce 
poznamenala, vnímal tíhu samoty. Ale od 
chvíle, kdy se spřátelil s Wandou a Andrzejem, 
toto vnitřní utrpení téměř úplně zmizelo. 
Andrzej a Wanda se mu stali bratrem a sest
rou a jejich rodina se stala jeho adoptivní rodi
nou. Spolupracovali řadu let. Založili studijní 
skupiny. Psali knihy a organizovali přednášky 
o problematice rodin.
Pak se Karol Wojtyła stal univerzitním pro
fesorem a byl jmenován biskupem. Rodina 
jeho přátel se rozrostla, Wanda a Andrzej 
měli čtyři děti. Wojtyła je rád navštěvoval, 
hrál si s nimi a děti mu říkali „strejdo“. Bylo 
to nádherné, hluboké přátelství, které obo
hacovalo srdce.
A najednou přišla ta strašná zpráva: Wanda 
umírá! Karol Wojtyła zakusil při četbě toho 
dopisu stejnou bolest, jako při ztrátách svých 
nejbližších.
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Začal se za svou přítelkyni a za celou rodinu 
sám modlit. Prosil Pána, aby od nich odvrá
til tuto obrovskou tragédii. Wandě bylo 
pouhých čtyřicet let, její dcery potřebovaly 
matku. Karol se vroucně modlil, ale zprávy, 
které přicházely, byly stále horší. Nádor se 
velmi rychle šířil. Doktorka Półtawska se 
měla podrobit chirurgickému zákroku, ale 
protože nemoc už byla v pokročilém stádiu, 
naděje na záchranu byla velmi malá.
Karol Wojtyła zintenzivnil své modlitby. 
Žádal o modlitbu své přátele, kněze a řeholní 
sestry, které znal. A pak si náhle vzpomněl 
na otce Pia, s nímž se poznal hned po válce. 
V roce 1947 ho navštívil. Vyzpovídal se u něho 
a svatý kněz na něho udělal silný dojem. 
Říkalo se, že při této příležitosti otec Pio mla
dému knězi předpověděl, že se stane pape
žem a že jako papež přežije atentát, ale tato 
informace nebyla nikdy oficiálně potvrzena.
Je ale fakt, že Karol Wojtyła na otce Pia 
nikdy nezapomněl. Věřil v osobní svatost 
tohoto kněze, a proto se rozhodl mu napsat.

„otče, prosím o modlitbu…“
Na papír s hlavičkou „Krakovská metropo
litní kurie“ napsal latinsky krátký dopis, 
který nese datum 17. listopadu 1962.
V dopisu stojí: „Ctihodný otče, prosím tě 
o modlitbu za jistou matku čtyř dívek, která 

žije v polském Krakově (během války strávila 
pět let v koncentračních táborech v Německu) 
a nyní je její zdraví, řekl bych život, ve velkém 
ohrožení, protože má rakovinu. Prosím, modli 
se, aby Bůh skrze zásah Panny Marie jí a její 
rodině projevil milosrdenství. V Kristu oddaný 
Karol Wojtyła.“
Wojtyłův dopis otci Piovi je jasný – a nalé
havý. Žena je v ohrožení života. Rakovinu 
nazývali v šedesátých letech „rána sto
letí“ a všechny děsila, protože neexistovala 
účinná léčba. Rodinná situace nemocné je 
dramatická, jde o matku čtyř dcer. Wojtyła 
prosí otce Pia, aby se i on intenzivně modlil 
k Bohu o milost uzdravení a poprosil o pří
mluvu i Pannu Marii.

„Na to nelze říci ne“
Dopis převzal právě Angelo Battisti, který 
byl ve Vatikánu velmi známý, protože pra
coval na Státním sekretariátě. Byl známý 
i jako správce Domu úlevy v utrpení a osobní 
přítel otce Pia, takže byl jedním z mála lidí, 
kteří mohli vstoupit do jeho cely v kterou
koli denní hodinu.
„Dopis mi předal jeden italský kardinál,“ 
vyprávěl mi Battisti. „Řekl mi, že jde o záleži
tost nejvyšší důležitosti, proto mám okamžitě 
vyjet a předat dopis do rukou otce Pia. Nikdy 
jsem nedostal tak naléhavé pověření. Ihned 
jsem šel domů, sedl do auta a vyrazil jsem.
Když jsem přijel do San Giovanni Rotondo, 
hned jsem šel do cely otce Pia. Odevzdal 
jsem mu dopis a řekl mu, že jde o naléha
vou věc.Otevři ho a čti,’ řekl páter. Hlavu 
měl skloněnou k hrudníku a modlil se, jako 
obvykle. Otevřel jsem obálku a dopis pře
četl. Otec tiše poslouchal, nic nekomentoval. 
I po přečtení bylo stále ticho. Byl jsem pře
kvapený. V dopise nebylo nic mimořádného, 
byl jedním z těch, kterých otec Pio dostá
val denně velké množství. Pak náhle zvedl 
hlavu, pohlédl na mě svýma hlubokýma 
očima a prohlásil: ’Angiolino, (Andílku), 
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Karol Wojtyła, 1962
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na to nelze říci ne.‘ Opět sklonil hlavu a vrá
til se k modlitbě.
Nasedl jsem znovu do auta, abych se vrá
til do Říma. Cestou jsem přemýšlel nad tou 
větou. Znal jsem otce Pia roky. Byl jsem 
zvyklý vídat neuvěřitelné věci. Věděl jsem, 
že každé jeho slovo má hluboký význam. 
Proto jsem si kladl otázku: Ale proč řekl: na 
to nelze říci ne?’ Kdo je ten polský biskup? 
Ačkoli jsem pracoval na Státním sekreta
riátě, nikdy jsem o něm neslyšel. Když jsem 
přijel do Říma, ptal jsem se i kolegů, jestli 
znají nějakého biskupa Karola Wojtyłu, ale 
nikdo o něm nic neslyšel.“
Jedenáct dní na to, přesně 28. listopadu, 
napsal Karol Wojtyła otci Piovi druhý dopis: 
„Ctihodný otče, žena, která žije v Krakově 
v Polsku, matka čtyř dcer, se dne 21. listopadu, 
těsně před operací, náhle uzdravila. Bohu díky! 
A i tobě děkuji, ctihodný otče, jménem té ženy, 
jejího manžela a celé její rodiny. V Kristu Karol 
Wojtyła, krakovský kapitulní vikář.“

„ty dopisy schovej“
Druhý Wojtyłův dopis je plný radosti. Ne 
uvěřitelnou událost oznamuje prostě a struč
 ně, ale nabízí též dost cenných detailů, aby 
bylo zřejmé, že jde o zázrak. Uzdravení se 
událo náhle, když se nemocná ještě nachá
zela v nemocnici a měla podstoupit operaci. 
Jednalo se tedy o uzdravení doslova před 
očima lékařů, pod dohledem vědy. Byl to sku
tečný zázrak, který Wojtyła připisuje Božímu 
zásahu, na přímluvy otce Pia.
I tentokrát dopis převzal ve Vatikánu Angelo 
Battisti s pověřením, aby ho dopravil do San 
Giovanni Rotondo. „Ihned jsem vyjel, pro
tože i tentokrát řekli, že to spěchá,“ vyprá
věl dále Battisti. „Přijel jsem do San Giovanni 
Rotondo, ukázal otci Piovi dopis a on jako 
obvykle řekl: ’Otevři ho a čti.‘
Četl jsem s velkou zvědavostí, a když jsem se 
dozvěděl tu neuvěřitelnou zprávu, pohlédl 
jsem na otce, jako bych mu blahopřál. Ale 

otec Pio byl pohroužený do modlitby. Zdálo 
se, že ani neposlouchá, když jsem mu dopis 
četl. Tiše jsem čekal. Buď mi něco řekne, 
nebo mě jen pošle zpátky do Říma. Po pár 
minutách mi řekl: Angelino, schovej tyto 
dopisy, jednou budou velmi důležité.’ Vrátil 
jsem se tedy do Říma a dopisy jsem pečlivě 
uschoval, jak mi to otec Pio přikázal.

Překvapení…
Přešlo šestnáct let a já na ně téměř zapomněl. 
Ale 16. října 1978 – bylo to v pondělí večer – 
jsem z balkónu Svatopetrské baziliky uslyšel 
kardinála Feliciho, jak světu oznamuje jméno 
nového papeže, zvoleného po Janu Pavlu I. 
– a zůstal jsem v úžasu: Jméno znělo Karol 
Wojtyła! Okamžitě jsem si vzpomněl na slova 
otce Pia: ’Na to nelze říci ne.‘ “

Z připravované knihy Zázraky otce Pia 
(Renzo Allegri) přeložil Jan Lachman.

 
Pro zajímavost – dvě knihy Wandy 

Półtawské (Deník přátelství a Bojím se 
snů) vyšly v nakladatelství Paulínky

/  9

P. Karol Wojtyła, Wanda Półtawska

SVěDECTVí
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Výslech
o životě

S T E J N é  O T á Z K y
P R O  R ů Z N é  L I D I

• Jak začal tvůj život z víry?

Vyrůstal jsem v praktikující rodině. Bylo pro 
mě přirozené, že Bůh existuje, bez něho mi 
život nedával smysl. Ale když mi bylo asi 
čtrnáct, začal jsem si uvědomovat, že Boha 
vlastně osobně neznám, i když chodím do 
kostela. Šel jsem tedy za jedním knězem 
a začal se s ním o tom bavit. On mi odpo
věděl nečekaně: „Tak to Bohu jednoduše 
pověz: Neznám tě osobně, prosím, dej se mi 
víc poznat!‘“ Po několika měsících jsem se 
jednou večer modlil a prožil jsem něco, co 
nikdy předtím. Vnímal jsem velmi silně, 
že je se mnou v pokoji někdo, kdo mě má 
nesmírně rád. V mém srdci byla obrovská 

P. Vojtěch Koukal, nar. 1968 v Brně. 
Vyrůstal v Sivicích – farnost Pozořice 
u Brna. Vyučen stolařem, SPŠ nábyt
kářská. Teologii studoval v Litoměřicích 
a v Olomouci. V roce 1991 vstoupil do 
Komunity Blahoslavenství v německém 
Rees, formační rok strávil v Lisieux. 
Nedávno vystudoval v Římě postgra
duálně spirituání teologii. Od roku 1999 
je představeným komunitního domu 
v Dolanech u Olomouce a administrá
torem tamní farnosti, od roku 2015 
je též provinciálem bratří Komunity 
Blahoslavenství v Evropě.
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radost i pokoj, bylo to stále silnější. V té 
chvíli mě naplnila hluboká jistota, že i kdyby 
se stalo cokoliv, i kdybych měl zemřít, nic se 
neděje, Ježíš je se mnou, s Ním se nemusím 
ničeho bát. Od té doby ve mně byla obrovské 
touha být s Ním, naslouchat Božímu slovu. 
Až později jsem si uvědomil, že to bylo vylití 
Ducha svatého. 

• Jak jsi objevoval své povolání?

Když mi bylo šestnáct, začala se mi vynořo
vat myšlenka na kněžství. Ze začátku jsem 
dělal mrtvého brouka a tuto představu igno
roval. Nevím, jestli to lze nazvat chozením, 
ale kamarádil jsem s jednou dívkou a nedo
kázal jsem si představit svůj život bez man
želství. Svoje vzpírání se jsem časem poci
ťoval jako velký kámen na ramenou, který 
neustále těžkne… Proto jsme si dali s přítel
kyní na nějaký čas pauzu. Zvláštní ale bylo, 
že místo smutku, frustrace a tesknoty, které 
jsem čekal, se v mém srdci objevily pokoj 
a radost. Nerozuměl jsem tomu, ale nešlo to 
popřít. To byl moment, kdy jsem přijal Boží 
pozvání ke kněžství. Nebylo to bez bojů, ale 
dnes vím, že to bylo správné rozhodnutí, 
cítím se být na správném místě a jsem v tom, 
co žiji, šťastný. 

•  A kdy a jak se objevilo tvé povolání 
do komunity?

Už v prvním ročníku semináře v Litomě ři
cích. Těžko jsem si dokázal představit, že 
budu sám na nějaké faře. Toužil jsem žít 
nějakou formu komunitního života, společně 
sloužit a evangelizovat. Jistě ne náhodou 
jsem tehdy vyslechl svědectví P. Michaela 
Marche, dominikána z Německa, který 
u nás míval tajné semináře Obnovy už za 
totality. Na jednom z nich vyprávěl o zku
šenosti z Komunity Blahoslavenství (tehdy 
se ještě jmenovala Komunita Lva z Judy 
a Obětovaného Beránka). Když nám vyprá
věl o komunitě, v níž žijí bratři a sestry, svo

bodní i zasvěcení, rodiny a kněží, a o službě 
této Komunity, hluboce mě to zasáhlo. Ale 
zároveň jsem věděl, že hranice západním 
směrem jsou zavřené. Ale došlo k převratu 
a moje první cesta na západ vedla právě do 
domu komunity v Německu. Tam jsem ihned 
vnímal, že to je to místo, kde mám jako kněz 
žít a sloužit, právě tam jsem také do komu
nity vstoupil. 

• Ovlivnil někdo podstatně tvé hledání?

Až před svěcením jsem si uvědomil, díky 
svědectví mé mámy a některých dalších lidí 
s rodiny, že první to byla moje babička. Byla 
ženou hluboké víry, měla devět dětí a mod
lila se k Pánu, aby se jeden z jejích čtyř synů 
stal knězem. Jeden strýc skutečně vstou
pil do malého semináře, ale do toho vpadla 
komunistická totalita a pokračovat ke kněž
ství bylo možné. Jsem přesvědčen, že její 
modlitba došla vyslyšení až v mém životě. 
Z kněží mě v dětství ovlivnil P. František 
Sadílek, jeden s kaplanů v naší farnosti. 
Později v mém dospívání, ale i v mém 
kněžství měl na mou cestu zásadní vliv 
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P. Vojtěch Kodet, který též kdysi kaplanoval 
v Pozořicích. V Litoměřicích byl pro mě vel
kým přínosem P. Aleš Opatrný, který za námi 
seminaristy z charismatické obnovy každý 
měsíc přijížděl, trávili jsme s ním nezapo
menutelná nedělní odpoledne v metodis
tické modlitebně. Později v komunitě to byl 
a je otec Jacques Philippe, kterého mnozí 
znají i z charismatické konference nebo 
z jeho krásných knížek. Vzácnou postavou 
je pro mě i Don PiGi Perini z Milána, který 
se zasloužil o rozmach Farních evangelizač
ních buněk (FEB) v katolické církvi: Ukázal 
mi, jak je pro růst církve důležité mít vizi 
a umět pro ni získávat druhé.
 
•  Je pro tebe zvlášť důležitá nějaká 

pasáž z Bible? Jaká a proč?

Po té mé vnitřní konverzi mě provázelo 
slovo z Listu Filipanům, 4,47: „Radujte se 
v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! 
Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán 
je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale 
v každé modlitbě a prosbě děkujte a před-
kládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, pře-
vyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše 

srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ Později bylo celé 
období mého života, kdy jsem hodně rozjí
mal podobenství O marnotratném synu z 15. 
kap. Lukášova evangelia. Ono vlastně utváří 
celý můj život. 

•  Máš nějakého oblíbence v dějinách 
církve?

Už od začátku života v Komunitě mě 
s tichostí a diskrétně doprovázejí dvě ženy: 
Panna Maria a Terezie z Lisieux. Učí mě 
dětské důvěře v Boha, jednoduchosti srdce 
a odvaze. Ze současných svědků víry mě 
fascinují a povzbuzují Jean Vanier a papež 
František.

•  Je nějaké téma, které prochází tvým 
životem a službou jako červená nit? 

Předně radost, že mohu patřit do Boží 
rodiny, že ve společenství Trojice mám svůj 
domov, kde jsem vždy přijat takový, jaký 
jsem, kde mohu vždycky spočinout. 
Od svého obrácení jsem fascinován rodinou 
církve. Je ve mně rostoucí touha darovat 
všechny své síly tomu, aby církev byla tako
vou, jakou ji Ježíš chtěl mít: Domovem pro 

Otec Vojtěch s kněžími Komunity Blahoslavenství z Evropy
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všechny, tou, která zůstává v pokoře, s odva
hou a láskou se vztahuje ke světu a přináší 
mu pokoj a naději. Hodně mi leží na srdci, 
aby církev byla otevřená vůči společnosti 
a vnášela do ní hodnoty evangelia. 

• Jak a kde si nejlépe odpočineš? 

Při procházce přírodou, v tichu kaple, při 
setkání s dobrými přáteli, při četbě dobré 
knihy… Ale také při projížďce na motorce.

•  Jaká knížka tě v poslední době oslovila? 

Nedávno jsem četl od Austen Ivereich knihu 
Papež reformátor (Triton). Je to napsáno 
velice poutavě a profesionálně. Pomůže 
to porozumět postojům papeže Františka 
zevnitř. Zatím to nejlepší, co jsem o něm 
četl. Vloni mě též hodně inspirovaly knihy: 
James Mallon, Proměna farnosti (KNA) 
a Rick Warren, Cílevědomá církev (ND). 

• Jaký film tě v poslední době zaujal?

Nový český film o Palachovi. Silné filmy jsou 
pro mě též O Bozích a lidech (příběh trapistů 

z Tibhirine) anebo Chatrč. Ale rád se podí
vám i na francouzské komedie jako: Drž 
hubu, Co jsme komu udělali...

• Jakou rád posloucháš hudbu?

Hudbu poslouchám většinou při jízdě v autě, 
např. Andrea Bocelli, židovské zpěvy od 
Shloma Carlebacha nebo country… Velkým 
zážitkem byl pro mě vloni vánoční koncert 
Hradišťanu v Olomouci. 

• Co tě v životě těší, a co trápí?

Je pro mě radostí, když vidím, jak se Pán 
dotýká lidských srdcí. Je pro mě povzbu
zením vidět místa, kde církev ožívá a roste 
ve farnostech, v hnutích a komunitách. 
V poslední době je pro mě radostí vidět kolem 
sebe rozjasněné tváře bratří kněží, kteří obje
vují nový elán ve svém pastýřském poslání. 
Trápí mě, když jako církev nepřinášíme do 
světa naději a pokoj, ale stáváme se kvůli 
své sebestřednosti či moralizování překáž
kou tomu, aby se lidé mohli setkat s živým 
Kristem. 

S komunitou při modlitbě chval
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• Co bylo ve tvém životě dosud nejtěžší?
Období krize v naší celosvětové komunitě 
před deseti lety. Zpětně vidím, že tento čas 
byl po nás i pro mě časem proměny, místem 
růstu a posílení, jakousi Paschou – přejitím. 
Otevřely se nám tím nové horizonty. 

•  Co tě přitáhlo k Charismatické obnově, 
co tam nacházíš? 

Přitáhl mne důraz na osobní hluboký 
vztah s Ježíšem, na živé sloužící společen
ství církve a také hledání cest evangelizace 
v současném světě. A to v ní nacházím stále, 
a proto se také snažím v ní sloužit. 

• Jaká vidíš v Obnově úskalí?

Jedním z úskalí je zůstat na povrchu, nazval 
bych to „zplanění“. I společná chvála se 
může stát jen křečí, pokud nejdeme na hlu
binu v osobním vztahu s Pánem. Dalším 
úskalím by bylo zůstat uzavření ve svém 
malém ghettu, zahleděni do sebe, bez 
zájmu o církev a svět kolem nás…, ztratit 
odvahu vycházet na periferie, jak nás k tomu 

zve papež František, být ve světě skutečně 
kvasem. 

•  Prošel sis v Obnově něčím, co bys dnes 
viděl a dělal jinak? 

Člověk se stále učí, často skrze chyby. V tom 
mi ale mluví ze srdce papež František, když 
říká: „Je mi milejší církev otlučená, zraněná 
a špinavá, proto že vyšla do ulic, než církev, 
která je nemocná svou uzavřeností a poho-
dlností, s níž lne ke svým jistotám“ (EG 49). 
Co bych dělal jinak? Intenzivněji bych pro
jevoval vděčnost, důvěru, radost z obdaro
vání druhých. A také bych víc povzbuzoval 
druhé, aby kráčeli po nových, neprošlapa
ných cestách, a přitom v upřímném naslou
chání místní církvi. 

•  Měl bys chuť změnit některá ze svých 
vážnějších rozhodnutí, když se díváš 
zpátky?

Z životních voleb bych neměnil nic. Chtěl 
bych ale být víc vnímavý na vztahy, někte
rým vztahům bych věnoval více péče. n

Setkání v kapli komunity
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Kdoví, co nám chce Duch Hospodinův řéct…

/ 15

(Kvůli Petrově prosbě jsem poprosila Marka Váchu, aby ve své letošní paralelce Radost z Boha 
promluvil též o modlitbě, protože jsem ho o ní slyšela mluvit dobře a povzbudivě – právě pro 
nás, obyčejné lidi. Tož uvidíme, už teď mu žehnejte (ve vlastním zájmu), ať se mu to podaří. KL)

Ahoj Katko,
omlouvám se za nevyžádanou poštu, ale už delší dobu zápasím s myšlenkou ti napsat. 
Nejsem žádný spisovatel a už vůbec mi není vlastní sdělovat svoje vnitřní prožitky a touhy, 
ale z poslušnosti, abych už měl klid, to musím napsat.

Před pár lety jsem se z Boží milosti – a taky v souvislosti z prožívanou životní krizí – roz-
hodl po jednom Božím doteku znovu se začít trochu pravidelněji modlit. Bylo to období, 
kdy jsem se asi dotknul toho, čemu obecně říkáme „úplné dno“ – jako že se ti zhroutí 
všechny představy o šťastném a požehnaném křesťanském životě v manželství.

No a Bůh jakoby už dlouho čekal na toto mé… možná spíše přání, než pevný rozhodnutí. 
Ve chvílích modlitby jsem postupně  znovu zakoušel vůni Jeho přítomnosti a obrovský pří-
val milosti a přijetí. Zároveň jsem pozoroval, jak ve mě roste touha trávit s Ním čas. Vědomí 
Boží blízkosti se ale neome zovalo jen na čas v modlitbě, ale začalo se přenášet i do všedního, 
obyčejnýho života, do těch nejběžnějších situací v práci, doma ve vztazích – prostě všude!

Mohl bych psát ještě mnoho dalšího, mluvit o tom, co všechno a jaký milosti Hospodin 
vylévá na hříšníka, když po Něm zatouží, ale i o tom, že je to cesta a lopota na celý krátký 
život… A především o tom, že všechno je milost!

No a zde je ten důvod, proč tu skládám toto mé literární dílo: Možná by téma o pro-
sté, chudé a aspoň trochu věrné modlitbě obyčejnýho člověka mohlo zase zaznít na 
Konferenci. O tom, jak modlitba mění naši každodennost i naše srdce..., jak se toho na loňské 
konferenci dotkla sestra Veronika Barátová. Možná by o tom mohla být celá přednáška…? 
Nevím, ale vy to jistě s týmem dobře rozlišíte, co by nám chtěl Duch Hospodinův řéct.J

Hotovo, víc už nic. Měj se pěkně na tom světě hrbatým! Petr

Přišel mi dopis z Brněnska, od 
kamaráda z mládí (dnes už slu-
žebníka na Konferenci). Natolik 
mě oslovil, že jsem autora požá-
dala o dovolení ho zveřejnit, 
protože může leckomu pomoci 
„vrátit se k Prameni“. Katka L



16 / INSpIRaCE

NEKLIDNÉ 
ŘEMESLO…
Madeleine Delbrêl

Zdá se, že být milosrdným není klidné ře
meslo. Dost na tom, že trpíme svojí vlastní 
bídou, natož trpět bolestmi těch, s nimiž se 
setkáváme!, Kdyby existovaly jiné prostředky, 
jak dosáhnout milosrdenství, naše srdce by se 
tomu bránilo. Nestěžujme si tedy, když máme 
často při setkání s tolika bolestmi v očích slzy 
– skrze ně poznáváme, co je Boží něžnost.

Nevyčerpatelný oheň
Bůh potřebuje určitý příbytek, aby mohl pře
bývat mezi námi. A tak jako se ohněm roz
tavený kov lije do bytelného, pevného kad
lubu, potřebuje i Bůh solidní srdce, v nichž 
by spolu přebývaly jak veškerá naše bída, 
hledající uzdravení, tak i věčné milosrden
ství, které nás touží vykoupit. A i když je 
naše srdce často znechuceno tím, že se tak 
zblízka dotýká lidské bídy – o níž nikdy 
přesně neví, zda je jeho vlastní nebo jeho 
bližních – za nic na světě by svůj úkol nevy
měnilo. Neboť nachází svou radost v sou
sedství toho neúnavného ohně, který nám 

stále ukazuje velikost Boží lásky. A my jsme 
si natolik zvykli na jeho přítomnost, že stále 
hledáme vše, co by mu dovolilo hořet, vše, 
co je malé a slabé, vše, co sténá a trpí, vše, 
co hřeší a upadá, vše, co potřebuje uzdra
vení. Tomuto ohni, který v nás hoří, předklá
dáme všechny ony bolavé lidi, které potká
váme, aby se jich dotkl a uzdravil je.

být naroubováni na Krista
Mámeli zde napodobovat Krista, je důle
žité vědět, že On je milosrdný…, je nejdo
konalejším obrazem Boha. On je Bůh, který 
se stal člověkem. 
Aby naše srdce bylo schopné milovat, je 
třeba, aby bylo Kristem stále proměňováno. 
Jedni budou bojovat se svým sentimentalis
mem, který není láskou, druzí se svou tvr
dostí, která se s lásku rovněž neslučuje, 
a další střídavě s oběma – tak jak se budou 
snažit vyhnout jedné slabosti a upadnou do 
druhé. Proto se setkáváme s křesťany, kteří 
se snažili zpevnit své příliš měkké srdce, 
a učinili ho tvrdým. A s jinými, kteří se sna
žili zjemnit své tvrdé srdce, a učinili ho měk
kým. A to až do dne, kdy se začnou učit od 
Krista a dostanou od něj srdce, které není 
ani tvrdé, ani měkké, ale něžné.

srdce milosrdné
Něžné srdce je schopné milosrdenství ke všem 
lidem, včetně sebe sama… „Pokřtěná“ něž
nost se stává milosrdenstvím. Ježíš je právě 
takovou něhou – něhou vůči všemu, co je 
krásné a dobré, protože je to Boží stvoření 
–, současně je ale také milosrdenstvím; srd

cem, které zná bídu stvo
ření, nemocného hříchem 
a pustošeného zlem.

Ukázka z knihy M. Delbrêl, 
Člověk mezi vírou 
a ateismem, KNA 2019
(editor Pavlína Bílková)
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Jak si mě našlo
 Mary ś Meals

Poprvé jsem se setkala s příběhem Ma 
ry´s Meals na Charismatické konferenci 
loni v Brně. Zaznamenala jsem jen, že 
se jedná o nějakou dobročinnou huma-
nitární organizaci, která pomáhá distri-
buovat jednoduché jídlo v rozvojových 
zemích a že o tom vyšla kniha Bouda, 
která krmí milion dětí.

Podruhé si mě dílo MM našlo vlastně samo. 
Před Vánoci jsem přišla do Karmelitánského 
knihkupectví u nás ve Zlíně s dlouhým 
seznamem knih, které jsem si chtěla kou
pit. Kniha Bouda… v mém seznamu nebyla, 
ale paní vedoucí mi ji vyloženě vnutila se 
slovy: „Tu prostě musíte mít!“
A protože vždy o Vánocích hodně cestuji vla
kem, hledala jsem knížku, která má měkké 
desky a vejde se mi do tašky. Magnusova 
kniha ležela nahoře, tak jsem po ní sáhla. 
Už při četbě jsem měla párkrát před očima 
děti z naší Církevní školy – stejně staré jako 
ty v zemích třetího světa, které každý den 
dychtivě čekají na svůj příděl kaše. Celý pro
jekt mi přišel krásný z obou stran: jak na 
straně příjemce, tak na straně dárce.

Nápad pro dobu postní

Když jsme pak u nás ve škole s ostatními 
učiteli hledali způsob, jak prožít postní 
dobu, navrhla jsem projekt Mary´s Meals. 
Kolegy byl moc pěkně přijat. Díky Katce L. 
se podařilo oslovit pracovníky pobočky MM 
v Brně, kteří naši školu navštívili s krát
kou prezentací a ochutnávkou kaše, která 
se vaří a jí v Africe. Bylo povzbudivé vidět 
děti, i ty nejmenší, jak přepočítávají své 

drobné z kapesného na jednotlivé porce 
kaše a vhazují je do pokladničky. Samy si 
uvědomily, že se mají nezaslouženě dobře, 
s každodenním teplým obědem v jídelně 
a svačinkami od maminky. Vyslechla jsem 
řadu rozhovorů, z nichž bylo zjevné, jak si 
děti nově uvědomily svou důležitost, když 
mohly tak konkrétně pomoci. I jejich dvou
koruna má smysl! 
Těšilo mě vidět, jak si dobré dílo hledá samo 
cestu kupředu... Finanční příspěvky přibý
valy i od rodičů, kteří si přicházeli vyzvedá
vat děti do školy. Několik si jich vyžádalo 
informační letáčky MM i pro své pracoviště 
či pro farnost. Měli jsme z toho opravdu 
radost.

Koncem dubna přišlo pokračování svědectví:
• „Nedá mi to se nepodělit o radost – dnes 
jsme předali na účet MM 21 356,Kč, vybra
ných jen v době postní na naší škole!!! V pře
počtu je to stravné pro 50 a půl dítěte na 
celý rok.“

A douška v mejlu den poté:
• „Konečná částka byla 22 356,-Kč – „po uzá
věrce“ přihodil jeden kolega ještě tisícovku!“
 

Hana Poislová, Zlín



V lednu 2019 se opět konal seminář evan-
gelizačních kurzů Alfa v modlitebně KS 
v Praze, tentokrát s poněkud záhadným 
názvem; rozuzlení viz níže.

Setkání příznivců, aktivistů i nových zá
jemců o pořádání Kurzu Alfa se koná téměř 
pravidelně každý rok koncem ledna. Kromě 
společných modliteb chval, díků a přímluv 
měli účastníci možnost vybrat si z mnoha 
zajímavých přednášek a diskusí, vyslech
nout několik svědectví a připojit se k mod
litbám za vzájemné usmíření, odpuštění, po
kání a žehnání.
Uskutečnilo se též poděkování bývalému ve
doucímu České kanceláře kurzů Alfa Milo
ši Poborskému, který ze své funkce před ne
dávnem odstoupil kvůli jiné službě, přičemž 
jako nový předseda Rady nám byl předsta
ven Tadeusz Czudek z Církve bratrské. No
vými poradci pro Alfu pro mládež se stali 
manželé Iva a Dominik Jeníčkovi.  
P. Josef Ptáček, někdejší poradce katolické 
Alfy poděkoval Miloši Poborskému za to, jak 
pilně pracoval pro Pána a preevangelizaci, 
povzbuzoval pořádající, pobízel putující… 
Přítomné publikum uštědřilo Miloši Pobor

skému parádní potlesk. Miloš pokorně po
tlačil pohnutí, poté prorokoval pevné půso
bení Pána. Celé předání žezla se neslo v du
chu vděčnosti, radosti a bratrského humoru.
P. Mariusz Kuzniar, který zastupuje v Radě 
Alfy katolickou církev, zdůraznil, že v kur
zech Alfa, které jsou ekumenickým projek
tem, je třeba stavět na vzájemné důvěře, 
aby budoucnost nebyla zatížena negativní
mi zkušenostmi z minulosti. Řekl také, že 
kurzy Alfa jsou svědectvím o tom, že Duch 
svatý chce jednat i dnes novým způsobem 
v lidských životech. A je dobré mít na pamě
ti, že nás spojuje povolání k jedné víře v jed
noho Pána, Ježíše Krista.
Tadeusz Czudek zase vyprávěl o své čerstvé 
zkušenosti se společnou modlitbou s katolí
ky v Českém Těíšně, kdy během týdne mod
liteb za jednotu křesťanů vzájemně prosili za 
odpuštění a také si odpouštěli křivdy a zra
nění z minulosti.
A proč název „Rozkutálet sněhovou kouli“? 
Nabalování sněhové koule je symbol toho, 
že my jako křesťané přinášíme svědectví li
dem kolem nás, aby i oni mohli předávat svou 
víru dál. Jako apoštolům Ježíše Krista by nám 
mělo jít  o to, aby se „nabalovalo“ více a více 
duší, které přijmou Pána Je
žíše jako svého Pána a Spasi
tele. Kéž se nám to opravdu 
daří i v rámci Alfy.

Renata Hronová

18 / KuRZy alfa

„Rozkutálejme
 sněhovou kouli“
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Na závěr své postní promluvy papežský 
 kazatel P. Raniero Cantalamessa při

pomněl Charismatickou obnovu v Duchu 
svatém, která se v katolické církvi rozvíjí 
od roku 1967. Zdůraznil, že nejde o cír
kevní hnutí v běžném slova smyslu, nýbrž 
o „proud milosti“, určený pro celou církev. 
Na jejím počátku byla mj. mimořádná 
zkušenost adorace, jakou prožili  studen  ti 
Univerzity Duquesne v americkém Pittsbur 
ghu během duchovních cvičení. Takto svěd
čil jeden z přímých účastníků:

„Bázeň Hospodinova se rozproudila mezi 
námi, jakási posvátná hrůza nám bránila, 
abychom pozvedli oči. On tam byl osobně pří-
tomen a my jsme měli strach, že neobstojíme 
v přemíře jeho lásky. Uctívali jsme ho a při-
tom jsme poprvé objevili, co znamená adoro-
vat. Prožili jsme sžírající zkušenost strašlivé 
reálnosti a přítomnosti Boží. Od té chvíle jsme 
s novou jasností pochopili obrazy Jahveho, 
který na hoře Sinaj hřměl a vzplanul ohněm 
svého bytí, pochopili jsme též lépe Izajášovu 
zkušenost a jeho výrok o tom, že náš Bůh je 
planoucí a sžírající oheň. 
Ta posvátná bázeň byla v jistém smyslu totéž 
co láska, alespoň tak jsme to vnímali. Bylo to 
cosi svrchovaně milého a krásného, třebaže 
nikdo z nás neviděl žádný smysly vnímatelný 
obraz. Zdálo se, jako by nádherná a oslnivá 
osobní skutečnost Boha vstoupila do místnosti 
a naplnila ji i nás.“

Tolik citace – svědectví z první rekolekce 
katolické charismatické obnovy. Vyjadřuje 
prožitek Božího majestátu a dobroty, bázně 
a lásky, to „strašné a fascinující tajemství“, jak 
o něm mluví mystikové. Student, který těmito 
slovy popsal zkušenost adorace, zjevně netu
šil, že dal dohromady téměř dokonalou syn
tézu rysů, které v biblistice charakterizují sku
tečnost Živého Boha, řekl P. Cantalamessa. 

(viz www.vaticannews z dubna 2019)

Bůh jako
planoucí
oheň

P. Raniero Cantalamessa
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Zahájení v Nosislavi

Pouť byla zahájena v evangelickém kostele 
v Nosislavi. Každý účastník obdržel zpěv
ník s patnácti písněmi, které jsou obsaženy 
jak v katolickém, tak v evangelickém kan
cionálu, nechyběly ani zpěvy z Taizé nebo 
známé kytarovky. Jakožto farnici od svatého 
Františka z Assisi mě potěšilo zařazení písně 
našeho patrona, Učiň mne, Pane, nástro-
jem... Zazpívali jsme Laudate omnes gentes, 
pomodlili se žalm 139 a po požehnání jsme 
se všichni shromáždili v zadní části kostela, 
kde se každý představil.

Pestré zastoupení
Bylo nás dohromady kolem sedmdesáti, 
řekla bych, že evangelíků bylo o něco víc 
než katolíků. Zajímavostí bylo, že jedna paní 

Ekumenická pouť za usmíření
Každé ráno se modlím konkrétní modlitbu za usmíření křesťanů. Když se ke mně tedy 
dostala pozvánka na Ekumenickou pouť jižní Moravou s názvem POJĎME SPOLU, 
zrodila se chuť přidat k této modlitbě i praktické kroky. Moje kroky.

Pronárod nepozdvihne
meč proti pronárodu,

nebudou se již cvičit v boji.  

                                      (Iz 2,5)

Druhá ekumenická 
pouť jižní Moravou

6. dubna 2019 

Matice velehradská, Římskokatolická 
farnost u sv. Tomáše v Brně a Brněnský 

seniorát Českobratrské církve evangelické 
zvou všechny zájemce, mladší i starší, 
jednotlivce, páry i rodiny na pěší pouť 

z Nosislavi do Hustopečí, s modlitbami, 
písněmi a doteky minulosti na místech, 

jež spojovala i dělila české bratry, 
novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, 

Čechy i Němce na návrších 
nad Svratkou a Dyjí.

Pouť se koná symbolicky ve výroční den 
úmrtí moravského arcibiskupa Metoděje.
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je sice katolička, ale chodí k evangelíkům, 
zatímco jiná paní je evangelička, ale chodí 
ke katolíkům. Pak už jsme společně vyšli 
k prvnímu zastavení.

bolestná historie
Modlitebních zastavení bylo šest, každé 
mělo stejné schéma: píseň na začátku a na 
konci, mezi písněmi zasvěcené informace 
o historii příslušného kostela a obce. Tento 
historický přehled byl též obsažen v tiště
ném „průvodci”, který jsme všichni dostali. 
Minulost těchto míst byla pro mne zcela 

neznámá, a tak mě velmi oslovovala složi
tost místní historie, bolestné události všech 
staletí, ale  i třeba férovost, s jakou zástupce 
evangelíků referoval i o katolických dějinách 
a osobnostech. 
Slovanské věrozvěsty sv. Cyrila a sv. Metoděje 
jsme si připomněli v Křepicích, kde byl 
r. 2002 vybudován areál „U Svaté“. Zde jsme 
vyslechli úryvek z Života Metodějova (lite
rární památka dochovaná v Uspenském sbor
níku z 12. stol.) v původním znění, přičemž 
text jsme mohli sledovat v českém překladu.
Putovali jsme za příjemného počasí, roz
kvetlou přírodou, v přátelské atmosféře. 
Zastavení byla dobře připravená (historické 

informace z odborné literatury, z farních 
a sborových kronik, svědectví od pamět
níků, materiály pro každého účastníka…). 
Pouť byla zakončena v evangelickém kos
tele v Hustopečích četbou z evangelia sv. 
Jana a požehnáním, které nám udělili spo
lečně všichni duchovní.

Víc takových poutí…
Myslím, že by podobných poutí mělo být 
více, protože míst, kde soužití obyvatel 
v minulosti nebylo hladké a kde došlo ke 
křivdám a násilí, je u nás opravdu dost. 

A kromě biblických textů a zpěvů by nebyla 
od věci také vzájemná prosba za odpuštění. 
Ekumenická pouť pro mne byla velkým obo
hacením, jsem moc ráda, že jsem se na ní 
vydala. Jitka Černá z Prahy

n  O další podobné iniciativě v tuto chvíli 
v redakci nevíme – možná ji někdo z čte
nářů po této inspiraci připraví –, ale nabízí 
se zde upozornit na letní ekumenické 
putování po stopách uprchlíků z Osvětimi, 
tzv. VRBA WETZLER MEMORIAL, který 
každoročně pořádá ICEJ (viz článek dále; 
více na www.icej.cz

Křepice, areál „U Svaté“
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Kulturou proti antisemitismu 

Filosof Edmund Burke kdysi řekl, že k tri
umfu zla postačí, když slušní lidé nebudou 
dělat nic. I z toho důvodu uspořádala česká 
pobočka ICEJ v Praze už pošestnácté veřej
nou akci „Kulturou proti antisemitismu“. 

Konala se na Květnou neděli 14. dubna 
2019. Jako obvykle bylo cílem vytvořit 
pokojným a kulturním chováním kontrast 
k agresivním a lživým projevům nenávisti 
a společně deklarovat, že antisemitismus 
do slušné společnosti nepatří. V pozvánce 
mimo jiné stálo:

Znáte ICEJ
a jeho činnost?
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (International Christian Embassy 
of Jerusalem – ICEJ) bylo založeno v roce 1980 v Jeruzalémě. Působí už ve více než 90 
zemích světa včetně České republiky a reprezentuje miliony křesťanů různých církevních 
denominací. Jedná se o charitativní a vzdělávací organizaci, která u nás spolupracuje mj. 
s Židovským muzeem v Praze, Terezínskou iniciativou a s Mezinárodní školou při památ
níku holocaustu Jad Vašem v Izraeli.

přEDSTaVuJEME

Pochod dobré vůle 2019
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„Pořádáme ji proto, že se znepokojením 
sledujeme stále silnější vlnu nepřátelské 
propagandy namířené proti Židům. Od 
prvního ročníku v roce 2004 se situace 
v Evropě výrazně zhoršila. Považujeme za 
alarmující, že se Židé dnes, po více než 70 
letech od holocaustu, v řadě zemí Evropy 
již opět necítí bezpečni. Jsme přesvědčení, 
že právě jako křesťané bychom měli být 
vždy mezi prvními, kteří se ozvou, kdy
koli se objeví protižidovské předsudky. 
Zavazuje nás k tomu i naše vlastní minu
lost a bolestná historie židovskokřesťan
ských vztahů.“
Akce začala jako obvykle „Pochodem dobré 
vůle“ centrem Prahy, ze Staroměstského 
náměstí přes Josefov, po němž následovalo 
jako obvykle veřejné shromáždění v sídle 
Senátu ve Valdštejnské zahradě, které 
moderovala Veronika Sedláčková. Podobně 
jako v předchozích ročnících byly součástí 
akce zpěv a modlitby v ulicích, které vedl 
kantor Michal Foršt, a kvalitní taneční cho
reografie v režii Igora Vejsady z Tanečního 
centra Praha.

Dramaturgie shromáždění ve Valdštejnské 
zahradě opět vyšla z připomenutí tragické 
minulosti šoa. Zazněly obsažné projevy 
předsedy Senátu Jaroslava Kubery, Jana 
Bartoška z KDUČSL a izraelského velvy
slance Daniela Merona (více na stránkách 
ICEJ). Celý program doprovázela hudebně 
česká klezmerová kapela Mackie Messer 
Klezmer Band.

Účast paní hany sternlichtové 
z izraele

Autentické svědectví vždy patří k nejsilněj
ším nástrojům potírání předsudků a propa
gandy. Proto bylo dále na programu drama
tické pásmo, inspirované knihou „Svobodná, 
volná“, o životě pamětnice holocaustu Hany 
Sternlichtové, v němž účinkovali herec Jan 
Potměšil a Adéla Kačerová. 
Paní Hana Sternlichtová se narodila v Holi
cích, přežila Osvětim a po válce našla nový 
život v Izraeli. Přes vysoký věk (89 let) při
jela do Prahy osobně. Její příběh byl též pro
mítnut jako filmový dokument díky velko
plošné projekci. 
Další podrobnosti a aktuality z činnosti ICEJ 
naleznete na stránkách www.icej.cz, www.
vsichnijsmelidi.cz a na facebookové stránce 
„Kulturou proti antisemitismu“. 

Mojmír Kallus
předseda ICEJ ČR

přEDSTaVuJEME

Hana Sternlichtová
se svou knihou
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Cesty do Izraele „trochu jinak“…
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Určitě už to všichni víte – někteří už mají 
vlastní zkušenost –, ale za připomínku to 
stojí: CK Křížek už víc jak 10 let nenabízí 
„zájezdy“ do Svaté země, ale duchovní 
cesty, kdy se Svatá země před poutníkem 
otevírá jako místo setkání s Bohem, s jeho 
lidem a s příběhem jeho lásky k člověku, 
který se nás osobně týká. Duchovní program 
každé cesty propojuje navštěvovaná místa 
s naším životem. Záměrně je každý den pro
stor pro ticho a modlitbu, společnou i sou
kromou, ale i pro poznávání památek Svaté 
země i běžného života v Izraeli.

CK Křížek a KCHo proto společně zvou 
na podzim 2019 a na rok 2020 na násle-
dující duchovní cesty, určené přednostně 
pro příznivce charismatické obnovy:

27. 10.– 03. 11. 2019 
Novozákonní cesta 
Duchovní doprovod Katka Lachmanová 
a P. Christian Martin Pšenička, O.Praem. 
izraelský průvodce Daniel Kedar. Cca 50 
účastníků, kromě kratších procházek a mož
nosti pěšího výstupu na horu Tábor se jede 
autobusem. Z pouště a od řeky Jordán se 
budeme ubírat přes Betlém a několik míst 
v Galilei, až doputujeme v pátek odpoledne 
do Jeruzaléma. Cena cesty 33.990 Kč.

03. 11.– 10. 11. 2019 
pěšky do Jeruzaléma 

(v době uzávěrky volná poslední tři místa!!!)
Duchovního doprovod Katka Lachmanová 
a P. Michael Špilar. Jde o pěší putování 
Judskými horami a Judskou pouští, jehož 
cílem je svaté město Jeruzalém. Jen 25 
účastníků, ale fyzicky náročnější – délka 

denních tras do 20 km, místy s převýšením, 
dva dny pouští. Nabízí se jedinečná možnost 
nechat na sebe působit Boží slovo a zároveň 
i biblickou krajinu. Cena cesty 34.990 Kč.

Na jaro 2020 pak plánujeme
(opět přednostně pro KCHO):

n   23. 02.–01. 03. 2020
Novozákonní cesta 
(Katka Lachmanová s některým 
knězem z KCHO)

n   15. 03.–22. 03. 2020
Pěšky do Jeruzaléma 
(Katka Lachmanová s některým 
knězem z KCHO)

n   22. 03.–30. 03. 2020
Starozákonní cesta (P. Michael Špilar)

Kontakt k přihlašování, více informací, 
fotogalerie i ohlasy účastníků na

www.ckkrizek.cz

CK KřížeK
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Duchovní obnova 
Kdy: 24.–26. 5. 2019
Kde: fara Hosín u Č. Budějovic
Více na www.skolamarie.cz.

oaSIS pro mladé
Kdy: 24.–26. 5. 2019
Kde: Břežany u Znojma, Dům Emauzy
Duchovní obnova pro mladé ve věku 
14–18 let, více na www.skolamarie.cz.

Duchovní obnova
Kdy: 31. 5.–2. 6. 2019
Kde: farní areál Panny Marie Sněžné, 
Praha 1. Více na www.skolamarie.cz.

p. Elias Vella:
Seminář o vnitřním 
uzdravení
Kdy: 7.–9. 6. 2019
Kde: Českomoravská Fatima,
Koclířov u Svitav
více na www.cmfatima.cz.

p. Elias Vella:
Duch svatý 
Kdy: 10.–13. 6. 2019
Kde: Českomoravská Fatima,
Koclířov u Svitav
více na www.cmfatima.cz.

Duchovní obnova 
Kdy: 28. 6.–7. 7. 2019
Kde: Duchovní centrum Vranov u Brna.
Více na www.skolamarie.cz.

Katolická
charismatická 
konference 2019
Kdy: 10.–14. 7. 2019
Kde:  Výstaviště

BVV v Brně
Zahraniční hosté: 
P. Michal Zamkovský
misionář ze Slovenska, 
Miriam Swaffield z Anglie.
Program a přihlašování 
na www.konference. cho.cz.

ENTERcamp 
Kdy: 29. 7.–4. 8. 2019
Kde: Diecézní centrum
života mládeže Ktiš
Tábor pro mládež 16–23 let, 
více na: www.entercamp.cz 

ENTERjunior 
Kdy: 21. 7.–27. 7. 2019
Kde: Diecézní centrum
života mládeže Ktiš
Tábor pro 13–15 let, 
více na: www.entercamp.cz 

Setkání
New Dawn
Kdy: 21.–25. 8. 2019
Kde: Hájek u Prahy
Více na www.newdawn.cz

Seminář
otcovo srdce 
Kdy: 19.–24. 9. 2019
Kde: Želiv
Přednášejí Robert a Vicki de Hoxar 
a jejich tým. Více na www. zeliv.eu

KA LE N Dá Ř
A K C í
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Jak čelit stresu a nevyhořet
Kdy: 25.–29. 9. 2019
Kde: Želiv
Přednáší P. Pat Collins. 
Více na www.zeliv.eu

Komunita
BlaHoSlaVENSTVí
Dolany u Olomouce 24, 783 16.
Web: www.blahoslavenstvi.cz
Email: akce@blahoslavenstvi.cz
Neníli řečeno jinak, místem konání akcí 
je sídlo komunity v Dolanech u Olomouce.
Doporučený příspěvek 
450–500 Kč na den.

farní evangelizační buňky
Kdy: 30. 5.–2. 6. 2019
Seminář je určen laikům i kněžím, kteří se 
chtějí seznámit hlouběji s programem FEB 
nebo jej chtějí začít ve své farnosti. 
Více na www.evangelizacnibunky.cz.

Duchovní odpoledne 
– příprava na letnice
Kdy: 8. 6. 2019 14:30
přednáška, svědectví, modlitba 
za vylití Ducha svatého

open heaven (18–35 let)
Kdy: 18.–21. 7. 2019
Motto: „Ten, který tě utvořil, také ví, 
co s tebou učinit.“ Sv. Augustin

Tábor Dolancamp
Kdy: 4.–11. 8. 2019
Tábor pro mladé 15–19 let: přednášky, 
modlitba, dílny, sport, sdílení...

odpoledne s Terezií z lisieux
Kdy: 28. 9. 2019 od 14.30
přednáška, svědectví, modlitba 
za vylití Ducha svatého

Exercicie Život v Kristu 
Kdy: 18.–24. 8. 2019
Kde: kněžský seminář Olomouc
Přednáší P. TanguyMarie Pouliquen 
z Komunity Blahoslavenství

Exercicie pro kněze:
Duchovní otcovství
Kdy: 13.–18. 10. 2019
Kde: Velehrad
Přednáší P. Jacques Philippe 
z Komunity Blahoslavenství

Komunita CHEMIN NEuf
Školní 1, Tuchoměřice, 252 67 
tel. 220 199 441, 
sekretariat@cheminneuf.cz,
www.cheminneuf.cz. 
Místem konání těchto akcí je klášter 
Komunity v Tuchoměřicích u Prahy.

letní camp EXoDuS 
pro věk 14 –18 let
Kdy: 1.–7. 7. 2019
Přijď zažít společenství, zábavu, modlitbu 
a mnoho dalšího.

Setkání pro páry – Kána
Kdy: 4.–10. 8. 2019
Kde: Kroměříž
Pro páry, které v sobě najdou odvahu 
vybočit z rutiny, chvíli se zastaví 
a dovolí Pánu, aby v jejich vztahu 
„proměnil vodu ve víno“. 
Více na www.kana4you.cz

Exercicie v tichu 
podle sv. Ignáce 
Kdy: 13.–20. 8. 2019 
Kde: klášter Tuchoměřice
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ADRESA REDAKCE:
Časopis Effatha
Charismatická obnova, z.s.
Národní 8, 110 00 Praha 1
E-mail: effatha@cho.cz

WEBOVÉ STRÁNKY KCHO
Info o akcích, texty, fotogalerie apod.
www.cho.cz

Finanční příspěvky: Časopis vychází jen 
díky příspěvkům čtenářů. Náklady na 
1 ročník (tj. 3 čísla Effathy), výrobu i dis
tribuci činí cca 150 Kč. Přispět můžete 
převodem na účet 450718001/ 5500, 
var. symbol 101, nebo u stolku Effathy 
na Konferenci 2019 v Brně.

KOORDINÁTORKA KCHO v ČR
Kateřina Lachmanová 
Národní 8, 110 00 Praha 1
E-mail: koordinator@cho.cz

Komunita EMMaNuEl

Římskokatolický farní úřad u sv. Tomáše, 
Lidická 24, 602 00 Brno
www.emmanuel.cz, mladi@emmanuel.cz

Mezinárodní fórum mladých (16–30 let)
„pokoj vám!“ 
Kdy: 14.–19. 7. 2019
Kde: Čenstochová, Polsko
Z Brna pojede autobus.

POZOR,změna sídla!

Klášter Jasná Hora založený v roce 1382 
je nejslavnější mariánskou svatyní v Polsku 
a to zejména proto, že ukrývá podobiznu 
Černé Madony Čenstochovské, které jsou 
připisovány zázračné schopnosti.



Pozdrav od Pavla Svobody 
S vděčností jsem přijal záštitu nad Katolickou charismatickou konferencí. Bylo pro mne 
velkým obdarováním setkat se s takovým množstvím otevřených lidí, kteří se rozhodli 
měnit věci k lepšímu tím, že začnou sami u sebe. O to víc jsem si vážil možnosti oslovit 
tuto konferenci lidí dobré vůle s poselstvím, které mi leží na srdci, a to je projekt 
evropské spolupráce. Evropská unie je od počátku projekt nás křesťanů a Evropanů, který 
vyrostl na křesťanských hodnotách. Evropa se ale nevrátí ke svým kořenům, jestliže si 
z ní uděláme vnějšího nepřítele, ale když budeme mimo jiné tento projekt spolupráce 
společně zavlažovat modlitbou.
A tak si dovoluji poprosit vás o Vaše modlitby, aby moje práce na tomto projektu i práce 
mých kolegů z jiných zemí byla opravdu požehnaná. 

Váš Pavel Svoboda 

Z ohlasů čtenářů víme, že vloni mnohé v sobotu na Konferenci zaujal krátký, ale výživný pozdrav euro-
poslance Pavla Svobody. Nepřišel jen na svou zdravici, jak jsme zvyklí u těch, kdo přebírají záštitu 
nad Konferencí, ale s velkým zájmem se účastnil celodenního programu. Mimo jiné nám připomněl, 
že v evropském parlamentu nesedí nějací mimozemšťané, kteří se odněkud snesli a pak tam vymýš-
lejí samé nesmysly (což je častá česká perspektiva), ale zástupci členských států EU, které tam občané 
jednotlivých zemí ve volbách vyšlou. Proto velice záleží na tom, koho tam vysíláme... 
Ve světle blížících se voleb otiskujeme poděkování Pavla Svobody za pozvání na Konferenci v Brně, 
které nám sice přišlo už na podzim, ale až po vyjití 3. čísla Effathy, takže nebyl prostor ho uveřejnit. 
Chceme tím připomenout jeho výslovnou prosbu o modlitbu i za tyto evropské (a tím i naše!) záleži-
tosti, protože je to v těchto dnech aktuánější než kdy jindy. Za redakci Katka Lachmanová



„srdečně zveme na konferenci  do brna!“

Motto: „Zůstaňte v mé lásce.“ (Jan 15,9)

n  středa 10. 7. 

  19.00 hod. – mše sv.: P. aleš opatrný (BVV)

n  čtvrtek 11. 7. 

 Dopoledne:  Pravý vinný kmen (Jan 15,1-11) – P. vojtěch kodet
(po přestávce už jen modlitba) 

 Odpoledne: Pročišťování révy (srv. Jan 15,2) – s. veronika barátová

  mše sv.: P. vladimír záleský

 Večer:  večer chval – Martindom Worship (SK) / cimbálovka / ochutnávka vín / 
divadlo pro dospělé františek blázen (Jan Horák) 

n  Pátek 12. 7.

 Dopoledne:  „beze mne nemůžete nic…“ (Jan 15,5) P. michal zamkovský
(po přestávce adorace – komunita Blahoslavenství)

 Odpoledne: „Ponesete hojné ovoce“ (Jan 15,8a) P. Josef Prokeš

  mše sv.: P. Petr karas 

 Večer: Paralelní programy v 19.30 hod.:

  • radost z boha (P. Marek Vácha) – pavilon F
  • vyhrazeno pro mladé (Miriam Swaffield z Anglie) – pavilon V
  • zázrak jménem neratov (P. Josef Suchár, Tomáš Kutil) – u sv. Augustina
  • Proměna farnosti (P. Vojtěch Koukal a kol.) – u minoritů
  • koncert písničkáře Pavla Helana – u salesiánů, Žabovřesky
  • adorace s přímluvnou modlitbou (kom. Emmanuel) – kostel sv. Tomáše
  • biblické tance (komunita Blahoslavenství) – pavilon G 

n  sobota 13. 7.

 Dopoledne: „budete mými učedníky“ (Jan 15,8) miriam swaffield 

 Odpoledne: „zůstaňte v mé lásce!“ (Jan 15,9) P. michal zamkovský

  mše sv.: P. vojtěch kodet

 Večer:  modlitební večer
(P. Michal Zamkovský, komunita Rieka života + Chapela)

n  neděle 14. 7.

 Dopoledne: „boží radost v nás“ (srov. Jan 15,11) P. bogdan stepien

  mše sv.: msgr. vojtěch cikrle

více info a přihlašování:  www.konference.cho.cz

Program konference kcHo 2019 / 10.–14.7. 


