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Už na začátku doby postní jsme slyšeli: 
„hle, teď je ta doba příhodná, hle, teď je 
ten den spásy“ (srov. 2 kor 6,2). čím nám 
může být tento čas   korona-krize přínosem? 
k tomu jen pár mých osobních postřehů:

1.  Už dříve jsem poznal obdarování v podobě 
radosti. Teď mohu uplatňovat tento dar k po-
vzbuzování farníků, známých nebo i náhodně 
potkaných lidí, třeba jen po telefonu. Říct pár 
slov, která se nenesou v duchu strachu a bez-
naděje... 

2.  Slova Písma sv. v liturgii k nám dnes promlou-
vají tak nějak osobněji, aktuálněji. Vzpomenu jen živou vodu nabízenou Ježíšem nejen 
Samaritánce, nebo otevření očí slepého... 

3.  Přeorganizování života farnosti. Vždy bylo žádoucí, aby farní společenství bylo živé, aby 
měl farář kontakty na své farníky. Dnes vidíme, že je nepřípustné, aby někdo žil v rám-
ci farnosti v anonymitě. 

4.  Potřeba obnovení charismat. Pán Ježíš se sám hojně věnoval uzdravování nemocných 
a tuto službu svěřil svým učedníkům. Nemyslím si, že se jeho moc časem vyčerpala, nebo 
že by už dnes nechtěl uzdravovat skrze své učedníky. Je třeba jednat směle v jeho jmé-
nu, v souladu s jeho vůlí.

5.  Současná krize mi dost připomíná cestu učedníků do Emauz. Rozprávěli spolu o tom, 
co se stalo v Jeruzalémě. Tam se však stalo nejen ukřižování a Ježíšova smrt, ale i jeho 
zmrtvýchvstání. Jenže učedníci se ve svém zármutku zaměřili jen na zprávu o Ježíšově 
smrti. I dnes je potřeba vnímat události v celku. Nepřehlédněme živého Ježíše, který krá-
čí s námi, a jeho sugestivní otázky: „O čem to cestou rozmlouváte? A cože se stalo?“ I nám 
chce Ježíš vykládat Písma a zapalovat naše srdce. 

6.  Donedávna asi prakticky vymizela bohoslužba v rodinách. Nyní je příležitost obnovit spo-
lečné slavení – a pokračovat v něm, při vhodných příležitostech, i když pandemie pomine.

7.  Zdá se, že tato doba je dosti monotématická. Je třeba, abychom si informace třídili, hod-
notili, ale i odmítali. A abychom nezapomněli, že sami můžeme hodnotné informace vy-
tvářet a předávat je dál, k povzbuzení druhých. Vždyť kolik jen vzniklo úžasných iniciativ, 
jaký to je v lidech potenciál! Máme tolik příležitostí šířit „radostnou zvěst“... 

8.  Po Zmrtvýchvstání Pána Ježíše to neměla mladá a křehká církev lehké, ale obstála a pře-
trvala až podnes. Vždyť nejde o dílo lidské, ale Boží! Kéž nás provází, oživuje, vede a po-
siluje Ježíšův Duch, který vedl a posiloval apoštoly a všechny Ježíšovy učedníky. 

Otec Bogdan Stepien z Plzně

„hle, teď je ta
doba příhodná...“
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obsah editorial

Epidemie čínské chřipky; největší sucho 
za 500 let; stále zuboženější příroda; ničivé 
vichřice; rozmáhající se zlo ve společnosti, 
lež, arogance, zmatek; zvětšující se rozdíl 
mezi bohatými a chudými, vyostřování 
politické scény… Je to náročné, ale to vše 

jednou pomine. Pomine všechno, čím dnes žijeme, co plní 
televizní zprávy a zneklidňuje naše srdce. 

Nepominou jen Ježíšova slova: „Ať se vaše srdce nechvěje! 
Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho 
příbytků. Odcházím vám připravit místo. A zase přijdu 
a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, 
kam já jdu, znáte. Já jsem Cesta…“ (srov. Jan 14,1-6).

Ano, jsme na cestě. Na cestě Domů. A cestou nás potkává 
leccos krásného i špatného. Tak tomu bylo ve všech 
dobách. Kolik takových epidemií a pohrom již lidstvo 
zasáhlo! Kolik různých morů, hladomorů, válek, povodní 
a jiných pohrom a nesnází museli prožít naši předkové, 
třeba jen na území naší krásné země! Ale Ježíš nám říká, 
že se toho nemáme děsit ani lekat, jen si připomínat, že se 
tu nemáme moc zabydlovat, protože Zaslíbená zem je ještě 
o kus dál… Biblisté tvrdí, že i Apokalypsa je především 
knihou o naději! O naději, že Bůh v Kristu nade vším zlem 
kolem nás i v nás nakonec zvítězí, a že nám On sám „setře 
každou slzu o očí“ (zj 21,4). Máme s odvahou kráčet za 
Beránkem, který je i Lvem. On šel tou cestou před námi 
a slíbil, že nás nenechá „napospas osudu“, že půjde s námi, 
s každým z nás zvlášť. On nám neslíbil cestu šeříkovým 
sadem, ale slíbil nám, že bude s námi až do konce.

 A proto si nenechme ukrást Boží pokoj, „doufejme 
v Něho a konejme dobro“ (srov. Žl 37,3). Za redakci vám 
všem přeji požehnaný čas, všem koronavirům navzdory!

Ignác Mucha
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Chiara měla letos přednášet na Konfe-
renci KCHO v Brně, která se bohužel ne-
koná. Nabízíme alespoň krátkou ukázku 
z její autobiografické knihy, která vyprá-
ví neuvěřitelný příběh vzniku jejího po-
slání a zrodu komunity Nové Horizonty, 
jíž založila. Komunita se stala v průběhu 
dvaceti let zázemím pro tisíce mladých 
lidí, do té doby živořících na ulicích v za-
jetí závislostí, odvržených svými rodinami 
i společností. Mnozí dnes sami slouží jako 
misionáři a sociální pracovníci.  -kl- 

•  C H i A r A  A m i r A n T e 

Když jsem se na nádraží Termini vydala
  poprvé, připadala jsem si jako v dan-

tovském pekle. nahoře se sice hojně vysky-
tovali bezdomovci a problémová mládež, ale 
to byl teprve „očistec“. Pravda, nacházelo se 
tam mnoho potřebných, ale i celá řada cha-
ritativních pracovníků, kteří zde zajišťovali 
nepřetržitou pomoc. Působili tu dobrovolní-
ci z komunity Sant’egidio, misionářky lásky 
(sestry matky Terezy), místní Charita i růz-
né farnosti a jiné asociace. 
Ale v nádražních podchodech – to byl do-
cela jiný svět! Byla to místa, o nichž věděli 
i „povolaní“, že tam nemají chodit. Obhlédla 
jsem situaci a zjistila, že dolů scházejí lidé, 
kteří vypadají opravdu zničeně. Pomysle-

la jsem si: peklo je dole v podchodech, tam 
musím jít! Dnes je nádraží Termini celé pře-
stavěné a v suterénu jsou normální obchody, 
ale ještě v devadesátých letech to tam bylo 
opravdu hrozné. 
Věděla jsem, že moje rozhodnutí je dost ris-
kantní. mladí lidé, kteří na nádraží pomáha-
li, mě okamžitě varovali, že vydat se do těch 
míst je velmi nebezpečné, navíc pro dívku… 
Ani omylem! nešlo jen o to, že by mě někdo 
mohl zabít. mohla jsem tam zakusit jakýko-
li typ násilí, a to mě vážně děsilo. Jen pohy-
bovat se na tom místě znamenalo, že si člo-
věk o něco koleduje. 
Když mi jeden z charitních dobrovolníků vy-
světloval, jak to na nádraží v různých mís-
tech vypadá, nějak mě prokoukl a najed-
nou povídá: „Snad nechceš jít dolů? Pusť 
to z hlavy, je to úplný nesmysl! Ať tě to ani 
nenapadne, je to velice nebezpečné.“ To mi 
raději neměl říkat! mě dolů nevedla tou-
ha po dobrodružství, nýbrž povolání, kte-
ré bylo silnější než můj strach. mým povo-
láním bylo spolu s Ježíšem „sestupovat do 
pekel“, a pokud dole bylo něco jako peklo, 
musela jsem jít právě tam. 
Jakmile odešel dát sendvič bezdomovci na 
náměstíčko před hlavním vchodem, využi-
la jsem situace a šla se mrknout, „jak to tam 
vypadá“. Už v polovině schodů jsem musela 
připustit, že měl pravdu. napadlo mě: „Ješ-
tě pár schodů a nevyjdu odsud živá a zdra-
vá!“ První, co jsem zaznamenala, byla rvač-

Sestup do podsvětí
nádraží Termini



/  3PřEdSTaVujEmE

ka několika kluků. Útočili na sebe rozbitými 
láhvemi, byli opilí a zakrvácení a někteří už 
drželi nože. Stranou ležel další chlapec. ne-
bylo poznat, jestli je mrtvý nebo jen předáv-
kovaný. Řekla jsem si: „možná zrovna umí-
rá, musím k němu.“ 
Usilovně jsem se modlila, abych si dodala od-
vahu, a pak jsem se k němu rozběhla. Chtě-
la jsem zjistit, jestli se mu dá nějak pomo-
ci. měla jsem pocit, že se pohybuji v jednom 
z pekelných kruhů, které jsme rozebírali ve 
škole při studiu Božské komedie nebo v ně-
kterém filmu Daria Argenta. Panovala tam 
surrealistická atmosféra, pološero a neono-
vá světla, postavy, které vypadaly jako z fil-
mu: jeden krvácel, druhý držel nůž, všich-
ni potetovaní, zjizvení, k tomu zdrogované 
prostitutky… 
Přišla jsem k tomu chlapci, který ležel na 
zemi. naštěstí zrovna otevřel oči, takže pře-

dávkování přežil. Řekl mi, že se jmenuje An-
gelo, a začal mi vyprávět svůj život, jako by-
chom se už dávno znali. 
Pobýval v léčebné komunitě Ceis a už jed-
nou se ze závislosti vyléčil, ale pak mu přišel 
rozsudek: musel nastoupit do vězení, aby si 
odpykal trest za několik přečinů, a tím zno-
vu spadl na dno. Před pár měsíci ho pro-
pustili z vězení, ale neměl kam jít a nepra-
coval. rodiče už zemřeli, jeden z jeho bra-
trů žil v zahraničí a druhý byl také ve věze-
ní. Žil tedy na ulici, kde se dal vždycky se-
hnat kokain a heroin. Jeho dívka byla navíc 
zřejmě těhotná (čekalo ji vyšetření), ale mí-
vala epileptické záchvaty a on nevěděl, jak 
ji ochránit a léčit. Vědomí, že jí nemůže po-
skytnout střechu nad hlavou a zajistit jí lé-
kařskou péči, ho zcela ničilo. 
Setkání s ním mě velice zasáhlo, protože 
jsem opět zažila hlubokou bolest z toho, že 

Foto: Pixabay.com
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pro tyto lidi nemohu udělat téměř nic. Po-
třeboval práci a domov, ale já mu v tu chvíli 
nemohla nabídnout nic konkrétního. měla 
jsem jen svou mapu s hostely, středisky a jí-
delnami, zdálo se však nemožné najít mís-
to, kam by ho přijali i s jeho těhotnou dív-
kou, která navíc trpěla epilepsií. 
Když jsem se o dva dny později vrátila, stá-
le tam byl. V ruce držel balíček, běžel ke 
mně a řekl: „Už dva dny tě hledám! Tady 
máš dárek.“ 
Podivila jsem se: „Jaký dárek? Vždyť nemáš 
ani floka…“ 
A on na to: „možná to nevíš, ale předevčí-
rem jsi mi zachránila život. Když jsi tehdy 
přišla, probíral jsem se ze čtvrtého předáv-
kování za dva poslední dny. Chtěl jsem to 
všechno skončit, už jsem nechtěl na tomhle 
hrozným světě žít. Ale protože jsem potkal 
někoho, kdo byl ochoten víc než hodinu po-
slouchat takového zoufalce, jako jsem já, 
pochopil jsem, že i kdyby byl na světě jen 

jeden takový člověk, stojí za to žít… A vši-
ml jsem si, že máš v očích radost, takže teď 
vím, že radost tady na zemi existuje. Chci 
ji mít taky!“ 
Pak mi Angelo ukázal slova na rozloučenou, 
která napsal na zeď podchodu před svým 
posledním pokusem o sebevraždu. Chtěl 
po sobě zanechat nějaký výkřik, a to právě 
na místě, kde se rozhodl skoncovat se živo-
tem, aby si ho musel přečíst každý, kdo by 
procházel kolem: „i když vás to nezajímá, 
mY eXiSTUJeme!“
Ta věta mi pronikla do srdce jako meč. Došlo 
mi, že lhostejnost zabíjí. Vždyť jen obyčejné 
naslouchání může zoufalého člověka odra-
dit třeba od sebevraždy. Příběh o tom, jak se 
Angelo znovu rozhodl žít, se pro mě stal kot-
vou, které jsem se pak chytala ve chvílích, kdy 
by mě odradil strach a únava z množství těch 
srdceryvných výkřiků – zvlášť když mě přepa-
dal pocit, že tu stejně nic nezmůžu.

Převzato z knihy: Chiara Amirante
Boží průlom v římském podsvětí,

Paulínky 2020

Chiara Amirante (* 1966) byla v mládí 
formována v Hnutí fokoláre, ale po 
těžké nemoci objevila své vlastní povo-
lání – ruku v ruce s Ježíšem „sestupo-
vat do pekel“ zoufalých mladých lidí, 
přinášet jim novou naději a radost 
ze Vzkříšeného. Začínala v 90. letech 
v Římě jako neznámá dívka s chatrným 
zdravím, zcela bez prostředků, dnes ji 
zná celá itálie. Komunita zahrnuje více 
než 200 center a tisíce příznivců a dob-
rovolníků v itálii i v zahraničí. Chiara 
napsala řadu bestsellerů a bývá častým 
hostem televizních pořadů. Je porad-
kyní papežských rad pro migranty a pro 
evangelizaci.
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Zdá se, že „doba koronavirová“ nám kromě
  spousty komplikací nadělila mj. příle-

žitost srovnat si optiku. Dříve důležité věci 
se zdají nicotné, a naopak – uvědomili jsme 
si jako nikdy dřív, že se potřebujeme navzá-
jem a že obyčejná lidskost má velkou cenu. 
Hned v prvních dnech karantény mne pře-
kvapila kamarádka telefonátem, ať k ní při-
jedu. Viděla totiž majitele květinářství, jak 
smutně zavírá svůj krámek, a tak od něj kou-
pila všechny řezané květiny, aby trochu zmír-
nila jeho ztrátu. nádavkem k tomu dostala 
i spousty hrnkových rostlin. Celé odpoledne 
jsme pak vázaly kytice, abychom jimi pak 
obdarovali naše sousedy, přátele a kolegy 
z práce. Jeden dobrý nápad a pohotová 
reakce – taková spousta radosti! 
Stav nouze byl ale též velkou příležitostí 
i pro církev, a nejen proto, že se mnoho křes-
ťanů se zapojilo do pomoci ostatním (jako 
ostatně i před pandemií). Tato doba uká-
zala, jak moc se pleteme, když v církvi pří-
liš zdůrazňujeme rozdíl mezi laiky a profesi-
onály (tedy kněžími a řeholníky). Se zavře-
ním kostelů přestala fungovat spousta zabě-
haných konceptů. Laici už nejsou ti, kdo při-

cházejí na bohoslužby, aby tam byli „obslou-
ženi“ svými faráři. Karanténa byla ohrom-
nou pobídkou k pastorační kreativitě, tedy 
k oživení a aktivizaci všech. někteří kněží 
si vyvěsili v kostelích fotky svých farníků 
a jejich rodin, jiní veřejně prohlašují, že se 
jim po přímém kontaktu s lidmi stýská, ale 
těší se z toho, že v odpověď na „Pán s vámi“ 
konečně zase slyší „ i s tebou!“. 
my laici jsme zase objevili domácí čtení litur-
gických textů a rodinné modlení, ale i třeba 
radost z toho, že jsme na sebe měli v rodi-
nách víc času. nově nám též dochází, o co při 
mši svaté jde a jak se můžeme aktivně účast-
nit. někdo neváhal denně vstávat o hodinu 
dřív, aby stihnul ranní mši svatou s papežem 
Františkem v TV noe. modlitební společen-
ství se setkávala na sociálních sítích. mnohé 
farnosti ožily nejrůznějšími aktivitami, sdíle-
nými virtuálně i jinak. A tak se nemohu zba-
vit dojmu, že navzdory všemu 
složitému a bolestnému proží-
váme vlastně jakousi regene-
raci svého lidství, ale i církve.

 Pavlína B. 

s s s

Co nám korona-krize
dala a vzala,
respektive bere či dává?
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n Oslovilo mě spojení začátku karantény 
s nedělním evangeliem o samařské ženě 
(Jan 4). Ježíš v něm sedí u studny a čeká 
na příchozí. Vnímala jsem, že i moje srdce 
je taková studna, na níž sedí Ježíš a čeká, 
až za ním přijdu (tedy není závislý jen na 
kostele, mši svaté či jiných prostředcích 
setkávání s ním). Jako by mi tím chtěl říci: 
„Dej mi napít, žízním po tobě, po tom, až 
za mnou přijdeš do svého srdce, až si spolu 
jen tak sedneme a budeme si povídat – já 
tobě a ty mně. neboj se, vím o tobě a chci 
se s tebou setkat jinak, než jsi byla zvyklá“. 
Vnímám toto období jako stálé Ježíšovo 
pozvání, abych s ním byla častěji i upro-
střed dne, uprostřed mého srdce, ve kte-
rém On přebývá. (Jana S.)

n „Spolu s Biblí“ na Skypu? – Dobrý nápad!
(Zuzka P.)

n neměli jsme se Skypem žádnou zkuše-
nost a byli jsme přesvědčeni, že to neumíme. 
mačkali jsme všechno možné a nakonec se 
smířili s tím, že se nebudeme moci účast-
nit. Jaká byla naše radost, když to nako-
nec dopadlo! Chytlo mě to a seděla jsem 
nad Biblí v úterý do půlnoci. Překvapilo mě, 
kolik jsem tam toho našla, i když si uvědo-
muji si, že je to jen zlomek, že je to téma na 
disertační práci. (Jitka Č.)

n Když koronavirus přerušil můj veškerý 
shon, včetně večerních tréninků a dobro-
volničení, mohu se konečně účastnit úter-
ních večerů nad Biblí. Je to pro mne velká 
milost. A mám to doma, i s celou skupinou 
lidí! (Šárka H.)

n Co doba koronavirová přinesla do naší 
rodiny? Každodenní malé domácí chvály 
v nástrojovém obsazení kytara, baskytara, 
cajón, příčná flétna a housle.

(Iva Přikrylová, Frýdek Místek)

Pozn. red.: To se někdo má, mít většinu Chapely 
(konferenční kapely) doma v obýváku… My 
ostatní zatlačíme slzu a zkusíme vyštrachat ze 
šuplíku nějakou jejich nahrávku – anebo ještě 
jinak? (viz níže)

n Po pár dnech v izolaci jsem zatoužila setká-
vat se s druhými ke společné chvále, právě 
v této situaci, snad i jako takový druh boje 
proti duchu beznaděje (iz 61,3). Spolu s pár 
ženami, napříč kategoriemi věku i stavu, 
jsme založily skupinu „tanec chvály“: přes 
Skype či Whatsapp jsme se každou neděli od 
21h začaly spolu přimlouvat a chválit Pána 
a pak za pomoci písní chval, každá ve svém 
pokoji, a přece společně, chválit Hospodina 
tancem. Byla to pro mě silná zkušenost spo-
lečného přebývání před Pánem, který dává 
naději, když na něho zaměříme svou pozor-
nost. (JS z Prahy)

n On-line společenství mi dává pocit sou-
náležitosti, pospolitosti i v téhle izolované 
době :-). na začátku ještě zlobila technika 
a jednou či dvakrát se mi nedařilo se připo-
jit, ale krásně jsem tu dobu strávila s růžen-
cem, bylo to hodně silné. na našich setká-
ních mám nejraději, když se na závěr spo-
lečně modlíme. V Bibli mě dnes oslovil text 
Lk 24,45: „Tehdy jim Ježíš otevřel mysl, aby 
rozuměli Písmu…“. Anebo Lk 24,49: „Hle, 

Někteří jste nám poslali své zkuše-
nosti ze života za „stavu nouze“, 
některé níže uveřejňujeme; další jsme 
přejali do naší ankety s laskavým svo-
lením P. Michaela ze stránek farnosti 
Praha Chodov. Počtěte si, ale zkuste 
si na anketní otázku odpovědět i sami 
za sebe, případně nám i vy pošlete 
svůj příspěvek na adresu effatha@
cho.cz, abychom ho mohli uveřejnit 
v příštím čísle.
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sesílám na Vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte 
ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí 
z výsosti.“ Přijde mi, že to úplně sedí na 
dnešní dobu, vždyť i my jsme doma a v mod-
litbě čekáme… (Zuzka P.)

Velikonoce „za zavřenými dveřmi“

n Když jsme se připravovali slavit veliko-
noce „sami“ doma, i když spolu s farností 
a celou církví, došlo mi, jak je důležitá 
obnova křestního slibu, že je to jádro, ke 
kterému se vše vztahuje, že to není jen jeden 
z obřadů Velké noci. (Jana F.)

n O letošní domácí vigilii pro mě bylo nejsil-
nější spojení obnovy křtu s textem ze 4. čtení 
z iz 54: „má láska od tebe neustoupí, neza-
kolísá moje smlouva, která dává pokoj…“ 
– Vnímám obnovenou radost ze smlouvy 
křtu, když Bůh už tolik let ve starozákonní 
době připravoval i tu mou křestní smlouvu. 
Dává mi to pokoj, navzdory okolnostem. 
Jsem milována, a to slavím ve křtu a můžu 
na to odpovídat, vlastně kdykoliv... A sou-
viselo s tím i čtení z izaiáše 55 – o tom, že 
tato smlouva je celá zadarmo – nenabízí 
se za můj náboženský výkon: „nuže, vy 
všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě, i když 
jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, 
pojďte a kupujte bez stříbra a ZDArmA víno 
a mléko! (Jana S.)

n Tyto Velikonoce zavřel Pán dveře našich 
domovů a dveře kostelů. Pro mnohé těžká 
situace, já v ní ale spatřuji obrovský pří-
nos. – Vždyť když se zavřou dveře do ruchu 
světa, obvyklé honičky nákupů, návštěv, ... 
mohou se otevřít jiné dveře: Dveře našeho 
srdce, kde přebývá Bůh sám. Vždyť přece 
„Boží království je v nás“. Jistě, jsme zvyklí 
chodit za Pánem do kostela, je to mnohem 
jednoduší. Víme totiž, co nás tam čeká. Ale 
pohlédnout do svého nitra, to vyžaduje 

mnoho odvahy. Když jsou ty dveře dlouho 
zavřené, je za nimi spousta nepořádku, který 
je třeba uklidit. Pak teprve je možné vejít. 
– Připadá mi, že mě celá tato situace vedla 
k tomu, abych otevřela dveře svého srdce 
a objevila Zmrtvýchvstalého Krista přímo 
v sobě… a nechala už ty dveře otevřené, 
tak aby jeho láska proudila do mého okolí. 

(Johana D.)

n na zelený čtvrtek jsme se rozhodli udělat 
si „domácí obřad“ četby Písma a mytí nohou, 
s trochou rozpaků, protože jsme to ještě 
nikdy nezažili. nečekaně to byl asi jeden 
z nejsilnějších zážitků mého slavení (nejen) 
letošních Velikonoc. nejdřív jsem musela 
přijmout, že mně někdo druhý umyje nohy, 
abych pak, takto obsloužená, mohla umýt 
nohy zase já. Zkušenost, že druhého potře-
buji a sama si nevystačím… Pak jsem se sklo-
nila k nohám mé sestry a pomalu jsem se 
dotýkala jejích nohou, omývala je a sušila. 
Přitom mi velmi silně došlo, že se asi dotý-
kám těla Kristova, jehož se jinak dotýkám 
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v eucharistii. Kvůli koronaviru jsem letos 
eucharistii přijmout nemohla, ale nezvyklé 
„prázdno“ vytvořilo prostor pro novou zku-
šenost. Došlo mi, že jsem nevědomky tělo 
Kristovo v eucharistii a v mých bratřích 
a sestrách dost oddělovala. Byla to zkuše-
nost usvědčující z toho, že po těle Kristově 
v eucharistii bych šlapat nechtěla, ale po 
těle Kristově v člověku šlápnu dost snadno, 
a ani mi to nepřijde... Zároveň to byla zku-
šenost hluboké radosti z toho, že v setkání 
s Kristem mi nikdo nemůže zabránit. Když 
se ho nemůžu dotknout v eucharistii, můžu 
se ho dotknout v mé sestře či bratrovi, pro-
tože přece Ježíš řekl: „Cokoliv jste učinili 
jednomu z těchto mých nepatrných bratří, 
mně jste učinili“ (mt 25).
Ale zřejmě na to přišel někdo dřív než já – 
zazpívejte si píseň Toto je moje tělo.

(Eucharistia)

n Covidová situace mi dala čas se zastavit, 
ticho a paradoxně i prostor pro sebe. To mě 
opět přivedlo blíž k Písmu a k modlitbě. Pán 

má mnoho způsobů, jak přicházet k člověku. 
Že přichází skrze Slovo, to jsem věděla. Ale 
že přichází i skrze obrazovku, to pro mě byla 
nová zkušenost. Bohudíky máme dnes tolik 
způsobů, jak spolu komunikovat a dokonce 
se při tom i vidět, takže odloučení od lidí 
i bohoslužeb nebylo až tak drtivé. nicméně 
jsem zjistila, že mi chybí fyzická blízkost lidí 
i Boha. Chyběla mi eucharistie. Chyběla mi 
možnost obejmout své přátele. Časem ve mě 
vyrostla touha víc Boha chválit. navzdory 
všemu... (možná s nezaslouženou lehkostí, 
protože na mě a mé okolí nedopadla pan-
demie s takovou silou, jako jinde ve světě). 
V každém případě, od té doby říkám krizi 
„covidová, protože „korona“ (koruna) patří 
jedině Bohu (viz Zj 4,8-11).  (Marcela D.)

n na Velký pátek jsme se s rodinou snažili 
vyhledat pokud možno odlehlé místo, kde 
bychom si mohli „projít“ křížovou cestu. 
našli jsme ho v načeradci, kde se za vsí 
táhne třešňovou alejí do vrchu křížová cesta 
a oko poutníka je zároveň odměněno krás-
ným výhledem do kraje, s památnou horou 
Blaník. 
Při hledání vhodného textu pro modlitbu 
mi „náhodou“ padla do ruky Křížová cesta 
2020, vedená svatým otcem Františkem. 
rozjímání k jednotlivým zastavením připra-
vila duchovní služba z nápravného zařízení 
v Padově a mezi autory najdeme jak osoby 
ve výkonu trestu, tak i rodinu, jejíž člen byl 
zavražděn nebo dceru muže odsouzeného 
na doživotí. 
Překvapilo nás jen, že vyobrazení jednot-
livých zastavení u této venkovní křížové 
cesty chybí. O to větší zážitek měla moje 
žena, když si při zpáteční cestě alejí všimla 
jednoho přírodního „vyobrazení…“ (viz 
obálka effathy – pozn. red.). Jak podivu-
hodně můžeme být osloveni a obdarováni 
tam, kde to nečekáme… ani nehledáme!

 (Lukáš a Dáša S.)
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Jednou večer, když „korona krize“ u nás 
vrcholila, ke mně dolehlo několik tíži-

vých zpráv ze zahraničí. Sdílela jsem bez-
radnost našich sester na Litvě, které mají 
školy pro chudé děti: stát sice kvůli výuce 
online slíbil dodat chudým rodinám počí-
tače, ale nikdo neřeší, jak s ním budou 
zacházet… A co hůř, nejen v itálii, ale i ve 
Španělsku už hlásili desítky mrtvých kněží 
salesiánů, samozřejmě i sester. V našich 
zprávách se zpřísňovala opatření a rozví-
jely znepokojivé vize, jak dlouho bude vše 
zavřené a jaké budou dopady... K tomu za 
mnou celý den sdílení obav druhých lidí, 
takže se mě zmocnil strach a úzkost. Strach 
a nepokoj stále narůstal, už to vypadalo na 
bezesnou noc…
 
Začala jsem volat k Pánu, aby se mě ujal, 
jak to udělal už mnohokrát. V tu chvíli mně 
napadlo, že bych měla obnovit svůj křest. 
Ve jménu svého křtu a v moci Ježíše Krista 
jsem se tedy začala nahlas zříkat všech těch 
„strašidel“, nejasných obav, hrozeb a tem-
ných vizí…. a pak jednoduše pozvala Pána 
znovu do středu mého srdce, aby tam vládl 
On, jakožto vítěz nad každým zlem i nad 
smrtí. Po malé chvíli se do mého srdce vrá-
til pokoj a přetrval až do rána. Byla to pro 
mě velmi silná zkušenost toho, jak čerpat 
z moci svého křtu i uprostřed každoden-
nosti. ne že by se okolnosti rázem změnily, 
ale teď už vím, že na všechno nejsem sama.

Pro nás salesiánky je současné dění silnou 
výzvou ještě z jiného důvodu. Současná 
nákaza se v lecčems podobá situaci v počát-
cích naší kongregace v itálii – pořád nad tím 
musím přemýšlet.

Podobnost
čistě náhodná?
Píše se rok 1860 a v mornese v severní 
itálii řádí tyfus. Spousta lidí se ocitá v těžké 
situaci a mladá žena marie Dominika, v té 
době zdravá a plná síly, jde pečovat o své 
nemocné příbuzné. nakazí se a záhy se ocitá 
ve smrtelném nebezpečí. Po nějaké době se 
sice uzdraví, ale nikdy už se jí nevrátí plná 
síla. nemoc ji konfrontuje s vlastní slabostí 
a křehkostí, a to je pro ni zcela nová životní 
výzva. 
marie Dominika musí řešit, co vůbec bude 
dělat, když už se nemůže vrátit ke své 
práci. má před sebou dvě možnosti: uza-
vřít se v beznaději, anebo se nově ptát Boha, 
v této situaci vlastní chudoby: „Pane, kdo 
jsem doopravdy?“ rozhodne se pro druhou 
variantu. A právě v situaci vlastní slabosti 
a nemoci, ze zkušenosti doteku smrti se rodí 
její odpověď Bohu: odevzdává mu cele svůj 
život a přijímá od něj pozvání, aby založila 
krejčovskou dílnu pro dívky (k tomu jsme 
se náhle vrátily šitím roušek) a dala jim tím 
řemeslo, ale též možnost setkání s Bohem. 
Stručně řečeno, z této krizové situace vznik-
nou sestry salesiánky.

Píše se rok 2020 a celý svět ohrožuje epi-
demie koronaviru. Spousta lidí se ocitá 
v mezní situaci a já se snažím hledat odpo-
věď na otázky, které se vnucují: Co se mnou, 
resp. s námi udělá konfrontace s vlastní i cizí 
slabostí, smrtelností a křehkostí? K čemu 
nás zve Bůh? Jaké nové dary či poslání v nás 
chce probudit? A co to udělá s mou identi-
tou, na čem ji mám vlastně 
založenou? V každém pří-
padě, každá krize je také 
nová šance, příležitost nově 
vykročit…

s. Jana Svobodová, FMA

Nové výzvy?



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 a kdy začal tvůj život z víry?

To bylo takové nenápadné Boží „pošťucho-
vání“ na cestě k němu. V naší rodině byly 
věřící jen babička a maminka. Babička mě 
naučila Andělíčku, můj strážníčku. Asi tak 
ve druhé třídě jsem přinutila svou nejlepší 
kamarádku, abychom se ji spolu vkleče 
pomodlily před sochou raněného vojína na 
náměstí. Cítila jsem se při tom velice J. To 
je asi můj první náboženský zážitek. 
V deseti letech mi umřel tatínek a z té doby 
mám vzpomínku, kdy jsem se cestou ze 
školy dívala na oblaka na nebi a najednou 
si řekla: „Táta tam někde je.“ 
Hned po převratu 1989 mě spolu s mou 
sestrou máma zapsala na náboženství. 
moc se mi nechtělo, ale lepší než doučo-
vání z matiky, které se nabízelo jako alter-
nativa. Sestra odpadla po první hodině, ale 
mě to chytlo. Učil nás P. Jaroslav Zrzavý, 
farář u sv. norberta. mluvil krásně o stvo-
ření, o pravidelnosti šestiúhelníků včelí 
plástve a že to prostě nemůže být jen tak 
samo sebou. Ve čtrnácti letech jsem byla biř-
movaná a začal můj aktivní křesťanský život. 

•  Jak jsi objevovala své povolání?

Já si byla vždycky jistá, že se brzo vdám 
a budu mít aspoň tři děti. Po několika zná-
mostech, které nedopadly – asi hlavně proto, 
že jsem si vybírala spíš nevěřící partnery 
a snažila se je více či méně úspěšně obracet –, 
jsem začala pochybovat a pohrávat si s myš-
lenkou zasvěceného života. Věděla jsem, 
že v uzavřeném klášteře bych asi šťastná 
nebyla, ale v té době jsem poznala i kongre-
gaci Karmelitek edith Steinové. Byla jsem 
nadšená, že lze zkombinovat kontemplativní 
život s aktivním životem ve světě. U sester 
to žilo – bydlely tam studentky, konaly se 
různé akce, sestry působily v různých oblas-
tech civilního života. 

• Veronika Filipová, nar. 1977, vdaná, 
manžel Honza, dcera Alžbětka.  Pracuje 
jako asistentka v advokátní kanceláři, 
působí ve farnosti sv. Jana Křtitele 
v Praze – Hostivaři. Léta byla  vedoucí 
programů TEC pro mládež, nyní slou-
ží v Národní radě Kurzů Alfa ČR coby 
zástupce za katolíky.

10 / VýSlECh
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Táhlo mi už na třicet, nejvyšší čas se rozhod-
nout. Jenže právě to se mi nedařilo. Jakmile 
jsem se přiklonila k zasvěcenému životu, 
docházelo mi, jak moc by mi chyběl manžel 
a rodina. A obráceně. Plácala jsem se v tom 
několik let a čekala, až mi Bůh řekne, co mi 
tedy vybral. A nic se nedělo. Začínala jsem 
být zoufalá… Až jednou, na Havelnici (večer 
chval u sv. Havla v Praze – pozn. red.), se 
četlo evangelium o slepém žebrákovi, který 
křičel na Ježíše, aby se nad ním smiloval. 
Vnímala jsem, že je to slovo pro mě. Ježíš 
k němu přistoupil a zeptal se ho: „Co chceš, 
abych pro Tebe učinil?“ Jako bych v tu chvíli 
slyšela Ježíše, jak se mě naléhavě ptá: „Co 
chceš, co Ty chceš?! musíš mi to říct, já to 
za tebe neudělám…“ 
A tak jsem mu řekla, že si volím manžel-
ství, ale že chci katolíka, tak ať to nějak 
zařídí. Abych to zkrátila, za půl roku jsem 
potkala svého budoucího manžela, kato-
líka z echt-katolické rodiny, kterého Bůh 
pro jistotu měsíc před naším seznámením 
„poslal“ na charismatickou konferenci do 
Brna, aby věděl, do čeho jde J. Jsme man-
želé už přes osm let, máme dceru Bětušku 
a věřím, že jsem si vybrala dobře! 

•  Ovlivnil někdo podstatně tvé hledání?
 
Ovlivnilo mě mnoho lidí. na každé životní 
křižovatce byl někdo, kdo mi pomohl, byly 
jich možná desítky, těžko jmenovat… Ale 
hodně mě ovlivnilo a dál nasměrovalo, když 
do naší farnosti přijela evangelizační skupina, 
složená z lidí z celého světa. Byla jsem myslím 
v osmičce na ZŠ. Pomáhali jsme jim organi-
zovat setkání na školách, kde mluvili o Bohu, 
měli svědectví, jak uvěřili, hráli divadlo, pan-
tomimu. Šli jsme za třídními učiteli, jestli 
můžeme mít v rámci občanské nauky evange-
lizaci, nebo jestli si můžeme večer půjčit tělo-
cvičnu a mít tam program. (Dnes by to možná 
tak jednoduše neprošlo.) Díky tomu jsem se 

učila mluvit o své víře, být na ni hrdá. navíc 
nám tihle lidé přivezli víkendový program, 
který se jmenuje TeC – Together Encounter 
Christ (společně se setkat s Kristem). Jsou 
to takové „Velikonoce v kostce“ – den umí-
rání, den vzkříšení a den rozeslání. Tím pro-
gramem prošly stovky mladých lidí, později 
jsme připravili i verzi pro starší. Pokud vím, 
už pár let se u nás nepořádá, ale kdo ví, třeba 
zase nazraje čas…

•  Je pro tebe zvlášť důležitá nějaká pasáž 
z Bible? Jaká a proč?

Kromě úryvku, který jsem zmínila výše, mě 
provází celý život Řím 8, 28: „...milujícím 
Boha všechny věci napomáhají k dobrému.“ 
Váže se k tomu vtipná historka z doby, kdy 
jsem uvěřila. Šla jsem s kamarádkou do 
obchodu s devocionáliemi, chtěla jsem něco, 
co by mi Boha připomínalo. Padl mi zrak na 
dřevěnou tabulku s tímhle úryvkem, dole 
bylo napsáno „Řím 8, 28“. Bibli jsem tenkrát 
moc neznala, a tak jsem řekla, že bych chtěla 
tu tabulku z Říma… Až postupně jsem obje-
vovala hloubku té věty. Procházela jsem růz-
nými těžkostmi a zpětně jsem viděla, že to 
mělo smysl, že mě to formovalo. 

•  Máš nějakého oblíbence v dějinách církve? 

Přiznám se, že se svatými se trochu míjím. 
Je jich moc a dost se mi pletou. Ale zau-
jali mě svatí manželé martinovi (rodiče 
Terezie z Lisieux), o kterých jsem si pře-
četla darovanou knížku – asi proto, že byla 
útlá. Jejich obrovská víra, pracovitost, zása-
dovost, velká rodina, to se mi líbí. Asi nej-
bližší je mi ale svatý Kryštof, protože jistě 
chápete, že v pražské dopravě je kontakt 
s ním nezbytný J. Občas si říkám, jestli ho 
to baví, pořád jen řešit dopravní situace, tak 
mu někdy v duchu zpívám a představuju si, 
jak si v nebi notuje se mnou.
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•  Máš nějaké téma, které prochází Tvým 
životem a službou jako červená nit?

Vždycky jsem toužila, aby všichni lidé uvěřili 
v Ježíše Krista. Dříve to bylo z nadšené víry, 
dnes se přiznám, že ty důvody jsou i pragma-
tické – aby se lidé stali lepšími a na světě se 
lépe žilo. Asi proto mě Bůh přistrčil k evan-
gelizačním kurzům Alfa, které jsou mou 
„červenou nití“ už skoro patnáct let. Alfa mě 
nadchla svou jednoduchostí, neformálností 
a přitom propracovaností. A hlavně – lidem se 
tam většinou líbí a často slýchám, že nechtějí, 
aby skončila! V neposlední řadě jsem díky 
Alfě poznala svého manžela. Seznámila nás 
Honzova kamarádka. Byla součástí týmu, 
který jsme školili před jejich prvním kurzem. 
na Alfě se mi také líbí, že je naddenomi-
nační. Je o tom podstatném, co nás spojuje. 
mám teď tu čest být členskou národní rady 
kurzů Alfa, která kurzy v České republice 
zaštiťuje. Je tam zastoupeno několik církví 
a skoro se nehádáme! (To byl vtip…) Vůbec 
se nehádáme, společně se modlíme a máme 
stejnou touhu evangelizovat. A o tom to je!

•  Jak a kde si nejlépe odpočineš? 

Dřív jsem ráda lenošila, prostě se zachum-
lala pod deku, četla si nebo si pustila film. 
K mému překvapení je dnes pro mě relax, 
když jsem doma sama, manžel je v práci, 
Bětka ve školce a já si doma uklízím, zútul-
ňuju, sázím kytky do truhlíku. Taky miluju 
procházky v přírodě, to asi nejvíc. 

•  Jaký film tě poslední dobou zaujal?

nedávno jsem viděla konverzační detek-
tivku Na nože s Danielem Craigem, mohu 
doporučit. Ale protože máme doma pětile-
tou cácorku, vedou u nás pohádky. moc se 
mi líbí Odvážná Vaiana, je to vtipné, jsou tam 
hezké písničky, a hlavně to má myšlenku.

•  Jakou ráda posloucháš hudbu?
nejvíc miluju jazz, dokáže mě dokonale 
uklidnit, jako když zahrajete kobře na píš-
ťalku. Ale mám ráda i popovou hudbu, zvlášť 
70. a 80. léta. A taky křesťanské chvály. 

•  Co tě v životě těší, a co tě dlouhodoběji 
trápí? 

mě těší tolik věcí! například že mám už dva 
roky zase společenství. Když jsem se vdala, 
odstěhovala se za manželem a měli jsme 
Bětku, nikam jsem nechodila. Za těch něko-
lik let jsem duchovně dost sešla. Až přišla 
nabídka sloužit na semináři podle Sieverse 
v Dejvicích. Vnímala jsem, že na to duchovně 
nemám, ale nabídla jsem Honzovi, jestli by 
tam nechtěl jako účastník. A řekli jsme si, 
že duchovní ovoce budu určitě sklízet i já. 
A byla to skoro prorocká slova. 
Po skončení semináře založili organizátoři 
semináře společenství přímluvné modlitby, 
kam jsem byla přizvaná. Sešli se tam skvělí 
lidé, za které jsem moc vděčná, prožívám 
tam velké požehnání. A vrátila jsem se ke 
službě přímluvnou modlitbou, jíž jsem slou-
žila mnoho let, třeba i na charismatické kon-
ferenci. 
Co mě trápí? Třeba že s manželem neproží-
váme víc věcí společně. Honza mě v mé službě 
podporuje, ale bylo by hezké, kdybychom 
mohli něco dělat spolu. Tak se za to modlím 
a uvidíme. Také mě denně trápí vidět tolik 
lidí zahleděných do mobilu, uvízlých ve světě, 
který vlastně neexistuje, bez zájmu o své okolí. 
Ale třeba jsem jen stará, málo pokroková J.

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

K Obnově mě přitáhli lidé z farnosti v Praze 6, 
kteří tam v době mé konverze měli modlitební 
společenství. Vedla ho tehdy Jindra Hubková. 
Tam jsem poznala spontánní modlitbu, stu-
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dium Písma, chválení při kytaře, vzájemné 
sdílení. Později následovalo hledání Božích 
obdarování a oblastí, kde mohu nejlépe slou-
žit druhým, najít své místo. Vyžaduje to urči-
tou míru otevřenosti, ochoty odkrýt svůj 
vnitřní svět. Díky tomu pak mohou vznikat 
i hluboké mezilidské vztahy. Charismatická 
obnova je moje druhá rodina. 

•  Jaká vidíš v Obnově úskalí?

Obnova, stejně jako jiné proudy v církvi, je 
o lidech. Když budeme s Bohem, všechna 
úskalí s Jeho pomocí překonáme.

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

Jedna z mála věcí, která ve mně zanechala 
nepříjemnou vzpomínku, byla účast na 
jedné akci, kde jeden známý charismatik 

„učil“ přítomné daru jazyků. Byla to mani-
pulace jako vyšitá a dlouho jsem kvůli tomu 
byla vůči daru jazyků rezervovaná; musela 
jsem pak rozlišovat, jestli to, co jsem tam 
blekotala, bylo inspirováno Bohem, nebo 
tím člověkem. 

•  Měla bys chuť změnit některé ze svých 
vážnějších rozhodnutí, když se díváš 
zpátky?

Ono to „coby kdyby“ stejně nikam nevede. 
S dnešními zkušenostmi bych se v mládí 
rozhodovala jinak, ale bez těch někdejších 
chybných rozhodnutí bych dnes nebyla tím, 
kým jsem. Co mě ale hodně mrzí je, že jsem 
se vdala dost pozdě a už jsme s manželem 
nestihli založit větší rodinu, kterou jsme si 
moc přáli. Ale jsem vděčná Bohu, že mě při-
strčil k různým Jeho dílům, kde mohu být 
trochu užitečná a která mě naplňují.
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Papež František
charismatikům

Při únorovém setkání vedoucích KCHO v Tuchoměřicích bylo jedním z bodů pro-
gramu zamyšlení nad poselstvími papeže Františka pro Charismatickou obnovu. 

Jako pramen sloužil dokument ICCRS z roku 2018, který obsahuje hlavní části něko-
lika Františkových projevů k zástupcům Obnovy v letech 2014–2017. Patřilo mezi ně 
Celosvětové setkání KCHO na Olympijském stadionu v Římě – 1. června 2014; Audience 
v aule Pavla VI. ve Vatikánu – 31. října 2014; 3. celosvětová duchovní cvičení pro kněze 
v Lateránu – 12. června 2015; 38. shromáždění italské Obnovy na náměstí svatého 
Petra ve Vatikánu – 3. července 2015; Celosvětové setkání KCHO u příležitosti 50 let 
výročí jejího vzniku, Circo Masssimo v Římě – 3. června 2017.
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Proud milosti

Papež zdůrazňuje, že Obnova je proud 
milosti v Církvi, nikoli hnutí, jak bývá KCHO 
mylně přisuzováno. Tento proud milosti je 
obnovným dechem Ducha svatého, který 
zasahuje různé křesťanské denominace a je 
určen všem členům církve (laikům, řeholní-
kům, kněžím i biskupům).

Chvála a uctívání
„Charismatická obnova připomněla Církvi 
nutnost a důležitost modlitby chvály… 
Chvála je „dechem“, který nám přináší 
život, protože je místem důvěrného setkání 
s Bohem, intimity, která každodenní chválou 
roste. Před nějakou dobou jsem slyšel příměr, 
který se mi zdá velmi příhodný – dýchání. 
Dýchání má dvě fáze: vdech, kdy nabíráme 
vzduch, a výdech, kdy ho vypouštíme. 
Podobně i duchovní život je živen, sycen 
chválou a navenek se vyjadřuje posláním, 
misií. Vdech – modlitba, a poté výdech. Když 
se prostřednictvím modlitby nadechujeme, 
získáváme čerstvý vzduch Ducha svatého. 
Když tento vzduch vydechujeme, zvěstu-
jeme v tomtéž Duchu vzkříšeného Krista. 
nikdo nemůže žít, aniž by dýchal. A stejně 
tak je tomu s křesťany: bez chvály a misie 
neexistuje křesťanský život. Chvála a ado-
race jsou nezbytné. Při adoraci toho říkáme 
málo. Když se modlíme, většinou Pána 
o něco prosíme, děkujeme mu, přimlou-
váme se za druhé. Ale adorace a modlitba 
chval a uctívání jsou pro křesťany něčím jako 
dýchání.

Šíření křtu v duchu svatém
„Co je největším darem Ducha svatého? Dar 
sebe sama, tedy láska, která ti umožní zami-
lovat si Ježíše. Tato láska dokáže proměnit 
celý život, proto říkáme narodit se znovu, 
pro život z Ducha svatého: To řekl Ježíš 
nikodémovi.“ (…)

„Očekávám od vás, že budete sdílet se všemi 
v Církvi milost křtu v Duchu svatém. 
A když hovořím o šíření milosti, prosím kaž-
dého z vás jednotlivě, abyste jako účast-
níci proudu milosti, jímž je Charismatická 
obnova, organizovali semináře Život 
v Duchu ve vašich farnostech, seminářích, 
školách a čtvrtích. Abyste se všemi sdíleli 
křest v Duchu svatém.“

Evangelizace Božím slovem 
– i mezi chudými
„Charismatická obnova je velká síla, která má 
sloužit hlásáním evangelia v radosti Ducha 
svatého. Přijali jste Ducha svatého, který 
vás přiměl ocenit Boží lásku ke všem jeho 
dětem. naučil vás také milovat Boží slovo. 
Kdysi se říkalo, že charismatici s sebou pořád 
nosí Bibli, případně nový zákon. nosíte ho 
stále, máte ho i dnes? (odpověď posluchačů: 
„Ano!“) no nevím... Ale pokud ne, vraťte se 
ke své první lásce a vždycky s sebou noste 
v kapse nebo v batohu Boží slovo. A čtěte si 
z něho! noste s sebou vždycky Boží slovo. 
Očekávám od vás, že budete evangelizovat 
Božím slovem, které hlásá, že Ježíš žije a že 
miluje všechny lidi…
Buďte nablízku chudým a těm, kteří jsou 
v nouzi. Tak abyste se v jejich tělech dotý-
kali zraněného Ježíšova těla. Prosím, buďte 
jim nablízku!...
Běžte ven do ulic a evangelizujte. Hlásejte 
evangelium. nezapomeňte, že Církev se naro-
dila „za pochodu“ onoho Letnicového rána.“

Nebezpečí charismatiků
1) Pocit nadřazenosti: „To nejdůležitější – 
stejně tak jako v orchestru, ani v Obnově si 
o sobě nikdo nemůže myslet, že je důležitější 
nebo větší než ostatní – prosím vás! Jakmile 
si totiž o sobě začnete myslet, že jste důleži-
tější nebo větší než ostatní, pohroma je na 
obzoru… nikdo nemůže říct: „Já jsem hlava!“ 
Stejně jako celá Církev máte jen jednu hlavu, 
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jednoho pána – Pána Ježíše Krista. Kdože je 
hlavou Obnovy? (odpověď: Pán Ježíš!) To 
můžeme říci jedině s mocí, která nám byla 
dána skrze Ducha svatého, jelikož bez něho 
nikdo nemůže vyslovit: „Ježíš je Pán.“
2) Přeorganizovanost: „Jakožto lidé 
z Charismatické obnovy musíte dát pozor, 
abyste neztratili svobodu, kterou vám daro-
val Duch svatý. místy hrozí Charismatické 
obnově nebezpečí, jak říkává náš drahý otec 
raniero Cantalamessa, že bude přeorga-
nizovaná a ve vleku přílišného plánování. 
Jistě, organizaci a struktury potřebujete, ale 
nikdy neztraťte milost dovolit Bohu, aby byl 
skutečně vaším Bohem!“
3) Snaha mít Boží milost pod kontrolou: 
Dalším nebezpečím je, že se staneme arbitry 
Boží milosti. Častokrát se vedoucí (a já raději 
říkám služebníci) skupinek nebo společen-
ství stávají „manažery“ milosti, byť i neú-
myslně, a mají pak tendenci rozhodovat, 
kdo může přijmout modlitbu za vylití nebo 
křest v Duchu a kdo ne. Pokud to někdo z vás 
dělá, žádám vás, abyste s tím přestali. Už to 
nedělejte! Vy jste šiřiteli Boží milosti, nikoli 
jejími censory. nechovejte se, jako byste byli 
celníky Ducha svatého.
4) Komplex nepostradatelnosti: myslet si, 
že jsem nenahraditelný. Drazí bratři a sestry, 
to je velké pokušení všech lidí ve vedení, 
pocházející od ďábla, – bez ohledu na to, co 

všechno mají ti lidé na starosti. Ďábel je vede 
k tomu, aby si mysleli, že jedině oni musí 
rozhodovat a být ve středu všeho dění, takže 
postupně sklouzávají k autoritářství a nedo-
volí, aby společenství žilo v Duchu a z Ducha. 
Toto pokušení má též za následek pokusy 
o „zvěčnění“ pozice těch, kteří se považují za 
nenahraditelné. Je jasné, že jediný vpravdě 
nezastupitelný v církvi je Duch svatý, jen 
Ježíš je Pán! Pro jakoukoli pozici vedení, 
jež je vlastně službou, musí existovat časový 
limit. Součástí služby laických vedoucích je 
vychovat a nechat duchovně a pastoračně 
vyrůst ty, kteří nastoupí po nich. Je správné, 
když má každá služba v Církvi své „datum 
expirace“. V Církvi neexistují doživotní lídři! 
To vídáme jen v zemích, kde panuje dikta-
tura. „Učte se ode mne, neboť jsem tichý 
a pokorný srdcem,“ říká Ježíš. A promiňte, 
že to musím říct – z kolika vedoucích se stá-
vají domýšliví pávi? moc nad druhými vede 
často k domýšlivosti! Pak si člověk myslí, že 
on může cokoliv… A nezapomínejme, že 
ďábel rád přichází i skrze peněženku!
5) Domácí vztahy: nevyhledávejte jen 
velká shromáždění, u kterých to mnohdy 
zase končí, ale vytvářejte místní společenství 
a pečujte o domácí vztahy, které pramení 
ze svědectví, v rodině, v práci, ve společen-
ském životě, v modlitebních skupinách, se 
všemi. Se všemi!



6) Důvěřujte svým biskupům: Prosím, 
převezměte iniciativu a vytvářejte vztahy 
důvěry a spolupráce s biskupy, kteří mají 
pastorační zodpovědnost za vedení Kristova 
těla, včetně Charismatické obnovy.

jednota
v různosti
„Hledejte v Obnově jednotu, protože jednota 
pochází od Ducha svatého a rodí se z jednoty 
Trojice. rozdělení pochází od ďábla. Prosím, 
pokud záleží na vás, vyvarujte se jakýchko-
liv vnitřních bojů a rozkolů. 
Samozřejmě uniformita není katolická, 
není křesťanská. Spíše hledejme jednotu 
v různosti, neboť Duch svatý je jak pra-
menem rozmanitosti, tak i příčinou jed-
noty. Duch svatý působí obojí, proto umí 
tvořit jednotu v různosti. Jednota tedy 
neznamená uniformitu, nejde o to, že se 
všechno dělá společně a stejným způsobem, 
že je nutné i myslet stejným způsobem. Ani 
neznamená ztrátu identity. Jednota v růz-
nosti znamená radostné rozpoznání a při-
jetí různých darů, které Duch svatý dává 
každému, a jejich zapojení do služby všem 
členům Církve.

Ekumenismus
V ekumenismu nejde jen o jeden z mnoha 
úkolů... Je to hledání jednoty Kristova těla, 
rozlámaného našimi hříchy nejednoty. Kéž 
by nám nové ekumenické vědomí, které 
Ježíš probouzí skrze svého Ducha, přineslo 
milost objevit tuto cestu: Jsme zváni, aby-
chom hledali jednotu Kristova těla, abychom 
ji ze všeho nejdříve hledali v našich srdcích. 
To je dílo Ducha svatého.
Vy, charismatici, máte speciální milost mod-
lit se a pracovat pro jednotu křesťanů, pro-
tože tento proud milosti prochází všemi 
křesťanskými církvemi. Jednota křesťanů 
je a bude dílem Ducha svatého, musíme se 
za ni společně modlit.

Dnes je jednota křesťanů naléhavější než 
kdy předtím. Buďme spojeni dílem Ducha 
svatého, v modlitbě a v práci pro ty nej-
slabší. Kráčejte společně! milujte se navzá-
jem. Společně též hledejte vysvětlení roz-
dílů, souhlasím, ale na cestě. Pokud se zasta-
víme a nebudeme kráčet, nikdy se neshod-
neme. Tak to je, Duch svatý nás chce mít 
v pohybu.
Dnes je více mučedníků než v dřívějších 
dobách. Ti, kdo vraždí křesťany, se jich 
neptají:“ Jsi pravoslavný? Jsi katolík? Jsi 
evangelikál? Jsi luterán? Jsi kalvinista?“… 
nikoli, otázka zní, zda je někdo křesťan. 
Říká se tomu „ekumenismus krve“: spo-
juje nás svědectví všech našich současných 
mučedníků. V mnoha částech světa je pro-
lévána krev křesťanů... 
mír je možný, jen když začneme od našeho 
vyznání, že Ježíš je Pán, a od naší evangeli-
zace za pochodu. Je zřejmé, že máme mezi 
sebou rozdíly – ale chceme být „usmířenou 
rozdílností“. Tento výraz není můj, pochází 
od jednoho luteránského bratra.
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Překlad a redakce Pavlína Bílková

Při oslavách výročí 50 let 
Katolické charismatické obnovy:
„Díky vám za to, co jste během těch pade-
sáti let dali Církvi. Církev na vás spoléhá, 
na vaši věrnost Slovu, na vaši ochotu 
sloužit a svědčit o životech proměněných 
Duchem svatým.
Sdílejte se všemi v Církvi křest v Duchu 
svatém, neustále chvalte Pána, kráčejte 
společně s křesťany z jiných církví a křes-
ťanských komunit v modlitbě a v práci 
chudé. Služte těm nejchudším a nemoc-
ným. To od vás očekává papež a církev. 
Ode všech v Katolické charismatické 
obnově, od vás všech, kteří jste vstoupili 
do tohoto proudu milosti. Děkuji vám!“
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Někteří z čtenářů možná znali nebo na-
vštívili klášter karmelitek v Praze na 
Hradčanském náměstí. Bylo to místo, kte-
ré mělo svou historii a symboliku. V blíz-
kosti Hradčan a katedrály se bosé karme-
litky modlily za Prahu, za náš národ, za 
církev v naší zemi. Už pár měsíců půso-
bí v malé obci Drasty na sever od Prahy, 
jak nám píše sestra Sára.

Byly jsme v Praze „doma“ od roku 1792 
a lidé věděli o naší neviditelné přítomnos-
ti. Každá z nás tam prožila důležité okamži-
ky svého povolání. Přesto jsme dlouho vní-
maly, že klášter se svou miniaturní zahradou 
vhodný ani pro nás, ani pro ty, kteří by chtě-
li pobýt nějaký čas v naší blízkosti. Více jsme 
vám o tom psaly pro časopis effatha v roce 
2018, takže už víte, že jsme se po dlouhém 
hledání a rozlišování rozhodly přestěhovat 
do malé vesničky Drasty kousek za Prahou. 
Od 1. března tohoto roku jsou už Drasty na-
ším novým domovem, i když zatím bydlíme 
provizorně v domě, který bude v budoucnu 
sloužit pro hosty (viz foto v záhlaví).

Chtěla bych se s vámi podělit o několik zku-
šeností, které nám celý proces stěhování 
přinesl.

„já sám jsem vás vedl...“
Bylo to období prosycené zvláštní Boží pří-
tomností, jeho péčí a vedením. Lidsky se 
mnohé zdálo absurdní: na jedné straně malá 
skupina žen, jejichž hlavním povoláním je 
modlitba, a na druhé straně rozpadlý statek, 

„Bude jí dána
krása Karmelu“
aneb přestěhování karmelitek z Prahy

Dům Navštívení v Drastech

Stavba plotu
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zanesený odpadky a sutí ze stavby pražského 
metra… a vedle několik hektarů pralesa křo-
ví, kterým se nedá ani prolézt. Kolikrát jsme 
slyšely: „Sestry, prosím vás, do čeho se to 
pouštíte?!“ Pustily jsme se nejprve do vynáše-
ní odpadků a sekání kopřiv. A pustily jsme do 
všeho také Pána, který se postaral o zbytek. 
Začali též přicházet lidé ochotní nám pomoci, 
díky nimž se prostředí Drast radikálně mění. 
Teď už mnohem častěji slyšíme: „Sestry, tady 
je to teď hezké!“ A my jen s vděčností vyzná-
váme: „Pane, tohle je tvoje dílo.“

„Bůh stál při mně a dal mi sílu...“

Koncem února proběhl vlastní přesun 
z Prahy do Drast. Ti z vás, kteří jste prožili 
stěhování z jednoho bytu do druhého, víte, 
že to není úplná legrace. natož pak přestě-
hovat celý klášter s veškerým jeho vybave-
ním, knihovnou, dílnami… Opět to bylo 
setkání lidské slabosti s Boží mocí. V úno-
ru byla obsahem každé mé ranní modlitby 
prosba: „Pane, buď mi dej na dnešek dost 
fyzických sil, nebo nám pošli někoho, kdo 
nám pomůže.“ A Pán se každý den znovu 
staral... Že je s námi, to jsme zakoušely i ve 
vzájemných vztazích a v pokoji, který nás 
pod vší únavou a stresem provázel.

„Chválu vzdejte hospodinu, 
protože je dobrý.“

Pokoj a vděčnost nás provází i nyní. V osob-
ní modlitbě je teď mnohem více přítomný 
 prvek chvály. Ke chvále nás zve pohled na 
oblohu, probouzející se jarní příroda, zpěv 
ptáků i okolní ticho, které pro nás bylo v cen-
tru Prahy vzácností. Pobízí nás k ní i setkání 
s tolika milými lidmi, kteří nám přijíždějí po-
moci nebo nás podporují na dálku. K chvále 
a děkování nás vede vědomí, že máme po-
díl na Božím díle a denně zakoušíme Pánovu 
starostlivou péči.

„Poušť změním v sad“
Díky našim dělníkům i mnoha brigádníkům 
sledujeme, jak se toto místo před našima oči-
ma proměňuje. A vždycky nás zasáhne, když 
nám na konci dne sami děkují, že se mohli 
účastnit práce na něčem, co má smysl, a že 
je jim na tomto místě dobře. Vnímáme, že je 
to v prvé řadě Pán, kdo „pracuje“ na našem 
pozemku a v srdcích lidí. Tak ho prosíme, aby 
v této práci nepřestával i nadále.

Za komunitu sestra Sára

Bohoslovci nám pomáhají
tahat mražáky ze sklepa

Sázení kaštanů podél silnice

Více o nás a možnostech nám pomoci
na stránkách: www. karmeldrasty.eu
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Bylo 1. ledna 2020. naše ložnice se ještě 
nořila ve tmě, když mě v pět hodin ráno pro-
budil z hlubokého spánku silný mužský hlas, 
který mi zpíval u postele. S úlekem jsem ote-
vřel oči a vedle mě stál Pánův anděl! Zpíval 
píseň, v níž jsem rozpoznal Žalm 103: 

„Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je 
ve mně, veleb jeho svaté jméno! Veleb, 
duše má, Hospodina, a nezapomeň na 
žádné z jeho dobrodiní! On odpouští 
všechny tvé viny, on léčí všechny tvé 
neduhy. On vykupuje tvůj život ze 
záhuby, on tě věnčí láskou a slitováním. 
On štěstím sytí tvůj život, jako orlu se 
obnovuje tvé mládí...“

„Jaké povzbuzující poselství!“ pomyslel jsem 
si v polospánku. Když jsem se však později 
úplně probral, vyvstaly mi dvě naléhavé 
otázky:

Proč Bůh poslal svého anděla?

Z historie víme, že Bůh posílá anděla 
s pokyny, radou či vhledem do situace, 
když je hodně v sázce. například když 
Herodes plánoval Ježíšovu smrt a Pánův 
anděl navštívil Josefa s pokynem utéct do 
egypta. Jestliže Bůh ke mně poslal svého 
anděla, existoval zjevně nějaký závažný 
důvod k tomu, abychom si připomněli Žalm 
103, což mě přivedlo k druhé otázce:

A proč zrovna Žalm 103?

Pán zjevně poslal svého anděla, aby nám 
přinesl Žalm 103 jako slovo pro tuto dobu, 
abychom ho uchopili a s jeho pomocí bojo-
vali dobrý boj (viz 1 Tim 1,18 a 1 Tim 6,12). 
Obsahuje protilátky proti strachu a návod, 
jak prospívat i v období krize a jak se stát 

Prorocký vhled
do roku 2020 
aneb co mi v lednu 
řekl Pánův anděl

Mnozí čtenáři byli velice osloveni článkem Hanyho Soryala v Effatě 3/2019 
(Ježíšův příchod – na bojiště?). I když žije s rodinou v USA, Pán mu už dávno 
položil na srdce i naši zemi, především usmíření mezi křesťany. Hany má od 
Boha prorocké charisma, s tímto vědomím na sebe nechme působit i jeho 
dnešní povzbuzení, které silně připomíná některé myšlenky prorockého 
poselství P. Raniera Cantalamessy pro Obnovu (viz www.cho.cz). -kl-

• Hany Soryal
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lidmi, kteří nad okolnostmi vítězí, a ne těmi, 
koho okolnosti přemáhají.

Paradox zaslíbení
Proč je toto poselství pro Česko tak důle-
žité? Protože žijeme v období paradoxu, 
v napětí mezi tím, co nám bylo zaslíbeno, 
a tím, co vidíme. Když Bůh vyvedl izrael 
z egypta s příslibem země, která bude oplý-
vat mlékem a medem, lid místo toho čelil 
nelítostné poušti bez vody a jídla. Tento 
paradox ”zaslíbené země a pouště” se dnes 
projevuje v tom, že Pán skrze proroctví slí-
bil Česku “nový den”, a pak se náhle objeví 
“nový virus”. Stojíme před stejným rozhod-
nutím, jaké museli udělat izraelité. Čemu 
uvěříme? Oklamal nás Bůh? Vyvedl nás na 
tuto poušť jen proto, abychom zemřeli? 
Žalm 103 obsahuje pravdu potřebnou 
k tomu, abychom mohli v klidu projít tím, 
čemu se říká „paradox zaslíbení“. Ten spo-
čívá v tom, že když nějaké zaslíbení dosta-
neme, často se před jeho naplněním děje 
něco, co vypadá jako jeho naprostý opak. 
Ovšem doba mezi zaslíbením a naplněním, 
ačkoli je obdobím jistého napětí, má svůj 
smysl. má totiž přinést proměnu identity 
a charakteru člověka (nebo i národa), který 
zaslíbení přijal. K této proměně dochází 
změnou chápání charakteru Božího, a tím 
se proměňuje i vztah člověka s Bohem.

Nová zkušenost s Bohem
Ačkoli byli izraelité po odchodu z egypta od 
otroctví fyzicky svobodní, dokud zůstávali 
otroky svého způsobu myšlení, Bůh jim při-
padal jako absurdní vládce a zkušenost na 
poušti jako krutý trest. Poušť však neměla 
být trestem ani rozsudkem proti Božímu 
lidu. měla být jen inkubátorem, proměňu-
jícím zámotkem, v němž by se z otroků kru-
tého vládce stali synové nejvyššího Boha. 
Aby k tomu mohlo dojít, museli izraelité 
získat s Bohem novou zkušenost, protože 

ho dosud znali jen jako mocného Boha 
egyptských ran, jako Boha Soudce, který 
potrestal egypťany. Přestože ho již znali 
jako Vysvoboditele, nepoznali ho ještě 
jako svého Otce. Sinaj jim měla poskyt-
nout novou zkušenost a zjevení Boží pod-
staty a toho, jaký Bůh je.
Bůh nám v tomto čase, v těchto konkrétních 
okolnostech roku 2020 daroval Žalm 103, 
aby nám ukázal cestu, jak tímto paradox-
ním obdobím projít coby jeho milované děti.
Přeje si, aby se náš vztah s ním prohlou-
bil a upevnil. Uvádí nás do nové zkuše-
nosti s tím, kým pro nás je – Otcem, který 
nás chrání a v období krize se o nás stará 
(viz Ž 103,4). Chce, abyste ho poznali jako 
Otce, který vás bezpodmínečně miluje (verš 
13-14) a je s vámi spokojený bez ohledu na 
váš výkon (v. 8). ne jako krutého vládce, 
který vás toleruje jako sirotka-otroka a kte-
rého má uspokojit váš dokonalý výkon, vaše 
úsilí...
Při čtení Žalmu 103 pochopíte, že se celý 
týká Božího otcovství, jeho otcovského cha-
rakteru a lásky k nám. Spojení našeho srdce 
se srdcem Otcovým a naše pevné zakotvení 
v identitě jeho synů a dcer je tím, co nás 
nejenže uschopňuje Zaslíbenou zemi převzít, 
ale také v ní zůstat a stát se jejími správci.

Nový den pro Česko? Pro tebe?
Jak bude tento nový den, tato Zaslíbená 
země, pro Česko vypadat? i když to možná 
nevíme přesně, skutečnost je taková, že 
proměna národa začíná proměnou jednot-
livců. „nový den“ pro Česko bude výsledkem 
proměny Božího lidu v tomto národě. Vaše 
osobní cesta přinese změnu. naše společná 
cesta může proměnit národ a přivést nás do 
plnosti nového dne.
Jak tedy bude vypadat nový den pro vás 
osobně? Představte si, jaké by to bylo, kdy-
byste byli skálopevně přesvědčeni, že vás 
Bůh miluje a že se o vás postará. Představte si 
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svůj život bez úzkosti, strachu, obav či stresu. 
nezní to jako být už s Kristem v nebi (ef 2,6)? 
nebylo by to prožívání nebe na zemi? Ale 
právě taková je Boží vůle pro vás! Takže co 
když je vaší Zaslíbenou zemí toto zakoušení 
nebe? Co když je ono váš nový den? 
A nyní si představte, jak by vypadal váš 
národ, kdyby tělo Kristovo kráčelo v této 
skutečnosti! Ale co když Bůh plánuje obrátit 
právě to, čím nám nepřítel chtěl ublížit (pro-
puknutí covidu-19 a ekonomickou nestabi-
litu), v dar, který vás, potažmo váš národ 
přivede na místo, kde ho skutečně poznáte 
jako dobrého Otce, který vám věrně posky-
tuje manu a vodu ze skály, jako Boha, který 
je vám stínem za dne a ohněm v noci? Co 
když to, co vypadá jako pravý opak Božího 
zaslíbení, je vlastně tím nejlepším, co vás 
kdy mohlo potkat? 

Ačkoli covid-19 není od Boha, Bůh může 
tuto zkušenost proměnit a zahrnout vás 
skrze ni mocným požehnáním. Záleží pouze 
na tom, zda s ním budete spolupracovat. 

jak projít pouští
Jak tímto obdobím tedy projdete? Jako 
izrael na poušti, který reptal a stěžoval si, 
pochyboval o Bohu a plahočil se mnoho zby-
tečných kilometrů a zbytečných let, aniž by 
se naučil Božím cestám, i když byl svědkem 
jeho zázraků? nebo to chcete prožívat jako 
Káleb a Jozue, kteří uvěřili, že Boží zaslíbení 
jsou skutečnější a mocnější než to, co vidíme 
na vlastní oči? můžete si vybrat. Buď uvě-
říte okolnostem a dovolíte jim zpochybňovat 
Boží slovo, nebo vezmete Boží slovo vážně 
a budete s okolnostmi zápasit tak dlouho, 
dokud se ony před Božím slovem neskloní. 

„ačkoli covid-19 není 
od Boha, Bůh může tuto 
zkušenost proměnit
a zahrnout vás skrze ni 
mocným požehnáním.“
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To, čemu se rozhodneme věřit, nakonec určí, 
jakým směrem se vyvine náš život a možná 
i celý národ… 
Bůh nás vyzbrojil Žalmem 103 jako peč-
livě vybranou zbraní, abychom se dokázali 
zmocnit své zaslíbené země, a to za jakých-
koliv okolností. Ostatně i David, autor tohoto 
žalmu, byl mužem na útěku, jemuž král Saul 
usiloval o život. Ačkoli musel snášet proná-
sledování, přebývat v jeskyních jako vydě-
děnec a neustále se strachovat o svůj život, 
věděl, co znamená zachovat si pokoj prame-
nící z důvěry v Boha. 
Již v prvních několika verších Žalmu 103 
David předkládá tři klíče, které nám umož-
ňují zachovat své srdce, mysl i své tělo 
v “nebeském stavu”, bez ohledu na okol-
nosti, v nichž se nacházíme. Těmito třemi 
klíči jsou naše pozornost, řeč a fyziologie.  

Klíč č. 1: To, na co se zaměřujeme, umoc-
ňujeme. Prvním rozhodnutím, které musíme 
udělat, ať jsou okolnosti jakékoli, je stanovit, 
na co zaměříme svou pozornost. 

David zaměřil svou pozornost na Boha a na 
to, aby si připomínal jeho dobrodiní. “Veleb, 
duše má, Hospodina, ...a nezapomeň na 
žádné z jeho dobrodiní!” V těchto verších 
neprosí, aby pro něj Bůh něco udělal, ale 
připomíná si, co Bůh už vykonal a jaký je. 
Pokud v současném celosvětovém zmatku 
zaměřujete svou pozornost jen na problémy, 
budete plní úzkosti a strachu, které brání 
kreativitě a řešení problémů, přičemž silně 
oslabují váš imunitní systém. Pokud se však 
zaměříte na Pána, budete prožívat pokoj, na 
jehož základě pak buď naleznete Boží krea-
tivní řešení, nebo zažijete Boží zásah.    
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Řiďte se tím, co David radil své vlastní duši, 
a nezapomínejte na žádné z jeho dobrodiní. 
Žijte v dychtivém očekávání všeho dobrého, 
co vykoná. Zaměřte se na Pána a hledejte 
jeho odpověď ohledně všeho, co se kolem 
vás děje.

Klíč č. 2: Druhým klíčem je vaše řeč. V Přísloví 
18,21 čteme, že “jazyk má ve své moci smrt 
i život”, a víme, že Bůh svým slovem stvořil 
život. Naše slova v sobě ze své podstaty nesou 
moc. Naše slova utvářejí světy. Otázkou je, 
jaký svět jimi tvoříme my?

David v tomto žalmu dává sám sobě i celému 
stvoření pokyn „Veleb Pána.“ Slovo „velebit“ 
v tomto kontextu znamená nazývat Boha 
svatým neboli jej chválit. Je to čin slova.
Jak vy hovoříte ve svém nitru, ale i nahlas? 
„Ústa mluví, čím srdce přetéká“ (mt 12,34). 
Vaše slova vám (i vašemu okolí) odhalují, na 
co se zaměřujete a čemu tedy věříte. 
Jestliže naše slova ukazují, čemu skutečně 
věříme, můžeme rovněž změnit to, čemu 
věříme tím, že změníme svá slova a způ-
sob, jakým je vyslovujeme. Když si budete 
lépe uvědomovat svou pozornost a svou řeč 
a budete je uvádět do stále většího a vět-
šího souladu s Boží pravdou zjevenou v jeho 
Slově, změní se nejen to, čemu věříte, ale 
změní se i váš život.

Klíč č. 3: Posledním a překvapivě zásadním 
klíčem je fyziologie. Je fascinující, všimneme-
li si, že David neřekl pouze své duši, aby chvá-
lila Boha, ale řekl to celé své bytosti. 

„...vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno.“
Prvním přikázáním je milovat Pána, našeho 
Boha celým svým srdcem, celou svou myslí 
a celou svou silou. máme do své víry zapo-
jit také své tělo. David to dělal, když ze 
všech sil tančil před Boží archou (až tak, že 
odhalil své spodní prádlo!). milovat Boha 
ze všech sil však neznamená jenom tančit. 
Znamená to dovolit Boží pravdě, aby pro-
nikla do celého těla. 
Pokud už děláte všechno pro to, abyste svou 
pozornost zaměřovali správným směrem 
a svou řeč používali ve shodě s Boží prav-
dou, ale stále jste se nikam neposunuli, zkon-
trolujte postoj svého těla. Uveďte ho také 
do souladu. Použijte ho k tomu, abyste ze 
sebe setřásli své staré vzorce. Postavte se 
zpříma! Chvalte Boha celým tělem! Tančete 
jako David. můžete skákat, jít na procházku 
nebo se protáhnout. Vaše tělo je nástroj, jímž 
můžete chválit a uctívat Boha. neopomíjejme 
ho. Používejte vše, co je ve vás – všechnu svou 
sílu – k oslavě jeho svatého jména.

Závěrem: Bůh je věrný, i když my jsme 
nevěrní. Dal nám Žalm 103, když jsme 
ještě netušili, že ho budeme potřebovat. 
Uchopme ho jako svou zbraň a věnujme 
pozornost jeho pokynům na cestu, 
která je před námi. nezapomínejme 
v tomto období chválit Pána, zaměřo-
vat na něj svou pozornost a připomínat 
sobě i druhým jeho dobrodiní. Chvalme 
ho tak, jak ho chválil Boží anděl u mé 
postele 1. ledna. Chvalme ho vším, co 
je v nás. On vládne celému stvoření, 
celým dějinám i všem našim potřebám. 
On nás nezklame. Chvalme Pána!
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Tomáši, vloni touto dobou jsi byl někde 
ve třetině svého pěšího putování kolem 
hranic České republiky. Šlo vlastně 
o prorocký počin – skvělý tip pro letošní 
„korona-dovolenou“! J Vzpomínáš, co se 
dělo na trase zhruba před rokem?

Samozřejmě vzpomínám skoro denně, od 
1. května, kdy jsem před rokem vyrazil. 
Počasí bylo vloni o dost horší, skoro celý kvě-
ten nezvyklá zima a déšť. Právě před rokem, 
tedy v půlce května jsem se zrovna nacházel 
na Božím Daru v Krušných Horách a ráno 
tam bylo čerstvých 5 cm sněhu! Přenocoval 
jsem naštěstí na faře, kde bylo jen 8 stupňů, 
ale sucho. Dodávalo mi naději, že ta zima už 
přece někdy musí skončit…

Dva měsíce volna asi všichni nemáme, 
abychom zopakovali tvůj kousek. Ale 
kdyby to někoho táhlo do přírody, jaký 
kout Česka bys mu doporučil?
 
Psal jsem knihu o svém putování i s tím úmys-
lem, abych čtenáře inspiroval k návštěvě 
různých koutů naší vlasti. A řada z nich mi 
píše, že už se do nějaké lokality zamýšlí 

vydat. To mně ve-
lice těší… Určitě ne-
musí jít o trapnou 
náhražku zahranič-
ních destinací, u nás 
je fakt krásně! Já 
miluju Česko-Saské 
Švýcarsko i Český 
ráj – ale ten bude v sezóně přelidněný. 
naskýtá se ovšem nepřeberný výběr tuzem-
ských hor: Jizerky, Jeseníky, Orlické hory; 
nezklame ani Šumava či méně známý Český 
les. Týden na jedno pohoří je tak akorát, aby 
ho člověk důkladně prošmejdil.

A kam se asi vypravíš na dovolenou ty 
sám, případně s manželkou? Nemáš chuť 
si zopáknout nějaký úsek z loňska?
 
Chystáme se s majkou na Krušné Hory. 
A možná přidáme i kus Jizerek. není vylou-
čena ani Cesta SnP na Slovensku (680 
km) – to by bylo tak na tři týdny. Už jsem 
mluvil s lidmi, kteří ji prošli, vypadá dost 
zajímavě… A nedávno mě potěšil Jakub 
Čech, který v USA prošel už dva traily cca 
4500 km, že se inspirován mou knihou také 
chystá obejít Českou republiku. možná se 
k němu někde na pár dní připojím…

Díky za inspiraci – jdu leštit pohorky! J 

Ptala se Katka Lachmanová
(sestra slavného bratra)

Varování: Tomáš spočítal, že na hranici se 
vejde jenom něco kolem milionu lidí, když 
půjdou podle vládních opatření v dvoumetro-
vých rozestupech. Takže radí nástup na trasu 
na různých místech, abyste se někde zbytečně 
neštosovali... nebo, nedej Bože, neshlukovali!

Prorocká inspirace?
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Křesťanská
konference „on-line“
Kdy: 4.–5. 7. 2020
Kde: úplně všude 
Téma: Bůh jedná 
Řečníci: John Bates (USA), Jiří Unger, 
David novák, Janette Oubrechtová, 
marián Lipovský aj.  
Spolupořádají Křesťanská misijní 
společnost (KmS) a Česká evangelikální 
alliance (ČeA).  
Kontakt: http://kk.kmspraha.cz

Katolická charismatická 
Konference v Brně 
8.–12. 7.
byla pro letošek zrušena, její program 
i plánovaní hosté se přesouvají na příští 
rok, bude-li to možné.

jumP 2020
– tábor pro mládež
JUmP mL (15–18 let) 26. 7.–1. 8. 2020
JUmP XL (18–23 let)  3. 8.–9. 8. 2020
Kde: Kostelní Vydří
S oběma turnusy se zatím počítá, přihlašování 
proběhlo. Případná volná místa se objeví 
začátkem léta na webu jump.cho.cz.

ENTErjunior
tábor pro mládež (13–15 let)
Kdy: 19.–24. 7. 2020
Kde: DCŽm Ktiš

ENTErcamp
tábor pro mládež (16–23 let)
Kdy: 26.–31. 7. 2020
Kde: DCŽm Ktiš
S konáním obou turnusů se počítá.
info sledujte na webu:
entercamp.cz.

Setkání
New dawn v Čr
Kdy: 19.–23. 8. 2020
Kde: Hájek u Prahy
Více info na www.newdawn.cz.

Festival uNiTEd
trochu jinak
Kdy: 20.–22. 8. 2020
Kde: „on-line“ a na různých místech
Jde o multižánrový křesťanský festival 
(nejen) pro mladé z různých denominací. 
Letos se vzhledem k opatřením určitě 
nebudou účastníci shromažďovat ve 
Vsetíně, ale leccos se konat bude, jednak 
menší setkání na různých místech, některé 
programy on-line. Více časem na stránkách 
festivalu United a v TV noe. 

Seminář „otcovo srdce“
Kdy: 17.– 22. 9. 2020 
Kde: Želiv
Seminář s robertem a Vicki Hoxarovými 
(http://www.zeliv.eu/akce)

Konference „iCEj Connection“
Kdy: 15.–17. 10. 2020
Kde: Třinec
Kdo pořádá: iCeJ (international Christian 
embassy for Jerusalem)
Pro koho: křesťané všech církví z Česka, 
Slovenska a Polska
Proč? Protože Bůh je věrný, naplňuje 
proroctví, působí smíření a zve nás k účasti 
Tématem bude izrael a současné Boží dílo 
na Blízkém východě.
Hosté: Saleem Shalash, arabský pastor 
z nazareta, israel Pochtar, židovský 
mesiánský pastor z Ašdódu (v izraeli) 
a Shilo ben Hod, mesiánský žid a vedoucí 
chval se skupinou z Jeruzaléma.
Kontakt: www.icej.cz/connection
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Komunita BlahoSlaVENSTVí
Dolany u Olomouce 24, 783 16
Web: www.blahoslavenstvi.cz
e-mail: akce@blahoslavenstvi.cz
místem konání akcí (není-li uvedeno jinak) 
je sídlo Komunity v Dolanech u Olomouce. 
Doporučený příspěvek pro účastníky je 450–
500 Kč na den.

oPEN hEaVEN
Kdy: 23.–26. 7. 2020
Setkání pro mladé od 19 do 35 let.

dolancamp
Kdy: 2.–9. 8 2020
Tábor pro mladé od 15 do 19 let.

Týdenní exercicie
„Staň se požehnáním!“ (srv. Gn 12,2)
Kdy: 16.–22. 8. 2020
Kde: olomoucký kněžský seminář
exercicie pro všechny, 
přednášející Jo Croissant z Francie

odpoledne
se sv. Terezií s lisieux
Kdy: 26. 9. 2020 od 14.30 hod.
– chvály, přednáška, svědectví

KoNFErENCE 
o EVaNGEliZaCi
„v moci Ducha,
v poslušnosti Slovu“
Kdy: 13.–14. 11. 2020
Kde: Otrokovice u Zlína 
Hostem bude mj. P. rené-Luc z Francie.
Více na www.evangelizace.eu

Komunita ChEmiN NEuF
Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel. 220 199 
441, sekretariat@chemin-neuf.cz,
není-li řečeno jinak, místem konání akcí je 
klášter v Tuchoměřicích u Prahy. 
www.chemin-neuf.cz.

EXoduS pro mladé
Kdy: 1.–7. 7. 2020
– letní camp pro mládež 14–18 let.

duchovní cvičení v tichu 
podle sv. ignáce 
Kdy: 12.–19. 7. 2020.

Kána pro páry 
Kdy: 2.–8. 9. 2020
Kde: Velehrad
Setkání párů a rodin, více na www.kana4you.cz.

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

Víkend pro rodiny s malými dětmi
Kdy: 18.–20. 9. 2020
– chvály, přednášky, adorace, sdílení, program 
pro děti, rodinná hra a mše svatá 
(http://www.emmanuel.cz/rodiny).

Komunitní dům v Dolanech

Klášter v Tuchoměřicích

Fara u sv. Tomáše
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ADReSA ReDAKCe:
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 distribuci činí cca 150 Kč. 
Platbu lze provést převodem na účet 
450718001/5500, var. symbol 101.

KOORDINÁTOR KCHO v ČR
Kateřina Lachmanová 
národní 8, 110 00 Praha 1
e-mail: koordinator@cho.cz

Řeka Jordán v Izraeli



pojďme, vystupme na hospodinovu horu, 
do domu Boha Jákobova (Mi 4,2)

Jako v předchozích letech přinášíme nabídku cest, které organizujeme ve spolupráci 
s Katolickou charismatickou obnovou. Jen malá „reklama“ pro ty, co nás ještě neznají. Naším 
cílem není pořádat zájezdy a turisticky proběhnout vše, co je v Izraeli k vidění. Naším cílem 
je dát možnost zažít Svatou zemi jako místo, kde se Bůh zásadním způsobem dotkl a stále 
dotýká lidských životů. Každé setkání vyžaduje čas a vhodné podmínky. Proto je každá cesta 
prostoupena duchovním programem a je zde čas na modlitbu a ztišení, na zažití daného místa. 
Ale samozřejmě i čas pro poznání památek a běžného života místních obyvatel.

Ck křížek a kCho proto společně zvou v letech 2020 a 2021 
na tyto duchovní cesty určené (nejen) pro přátele obnovy:

3 01. 11.– 08. 11. 2020 / pěšky do Jeruzaléma Cena 34.990 Kč
 (Duchovní doprovod Kateřina Lachmanová a P. Pavel Šenkyřík.)
  Pěší putování Negevskou pouští protkané duchovními impulsy. Atmosféra pouště 

ve všech denních i nočních podobách, dech beroucí krása biblické krajiny, hluboké 
pouštní strže, oázy s prameny vod i rozlehlé pouštní planiny – to vše vytváří rámec 
tohoto drsného, ale neobvyklého putování. Délka denních tras 20–30 km, ubytování 
ve stanech v poušti. Terén místy velmi obtížný.

3 29. 11.– 06. 12. 2020 / exercicie v negevské poušti Cena 38.490 Kč
 (Duchovní doprovod P. Michael Špilar.)
  Pěší putování Judskými horami a Judskou pouští, jehož cílem je svaté město

– Jeruzalém. Tato cesta nabízí jedinečnou možnost zažívat biblickou krajinu 
a nechat na sebe působit Boží slovo. Délka denních tras kolem 20 km. 
Terén spíše obtížnější.

3 28. 02.– 07. 03. 2021 / pěšky do Jeruzaléma Cena 37.490 Kč
 (Duchovní doprovod Kateřina Lachmanová a P. Bogdan Stepien OSPPE.)
  Pěší putování Judskými horami a Judskou pouští, jehož cílem je svaté město – 

Jeruzalém. Tato cesta nabízí jedinečnou možnost zažívat biblickou krajinu a nechat 
na sebe působit Boží slovo. Délka denních tras kolem 20 km. Terén spíše obtížnější.

3 03. 10.– 10. 10. 2021 / novozákonní cesta Cena ještě není zkalkulována.
 (Duchovní doprovod Kateřina Lachmanová.)
  Z pouště starozákonních proroků přes Betlém a Galileu dorazíme v pátek 

odpoledne do Jeruzaléma, abychom na místě prožili své osobní Velikonoce. 
(Až na výjimky autobusem)

CK KřížeK

pozvání na poutní cesty do izraele
„tak trochu jinak…“

Více informací a ohlasy účastníků na www.ckkrizek.cz
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Nakladatelství Doron,
cena za každý 
balíček karet 129 Kč

www.doron.cz
www.paulinky.cz

Papež František
Gianni Valente

všichni jsme 
misionáři 
Papež hovoří velice 
osobním tónem a opět 
burcuje, abychom 
nezapomínali na misijní 
rozměr církve, na své 
jedinečné poslání.
Paulínky
80 str., 135 Kč

Ponsardová / Kieffer

evangelium
pro děti
Skvělé, biblicky 
věrné komiksové 
zpracování evangelií, 
pro večerní modlitbu 
i pro katecheze. 
Pro děti 5–10 let. 
Doron
Váz., 103 str., 249 Kč

Jacques Philippe

hledej pokoj 
a zůstávej v něm
Nový překlad duchovně 
velmi výživného 
dílka známého 
kněze Komunity 
Blahoslavenství.
Paulínky
104 str., 129 Kč

Chiara Amirante

Boží průlom 
v římském 
podsvětí
O podivuhodném 
Božím díle v životě 
zakladatelky komunity 
Nové horizonty, která 
se věnuje narkomanům 
a lidem na ulici. 
Paulínky
248 str., 259 Kč

Marie-Aude Murail

rabbi Ježíš
Román pro děti od 8 let, 
ale s chutí se začtou 
i dospělí, kteří Ježíšův 
příběh dávno znají.
Paulínky
144 str., 229 Kč 
(váz. s ilustracemi)

Tomáš Lachman, 

kolem česka 
za 66 dní
Inspirace (nejen) 
na prázdniny 
pro neposedy…
Doron
176 str., 249 Kč


