Effatha

magazín

pro katolickou charismatickou obnovu

Katolická
charismatická
konference 2018
(str. 2–9)

2

/ 2018

Katolická charismatická
konference 2018
Foto: Vít Kobza

obsah

editorial

2 Katolická

		 charismatická
		 konference
		 2018 / ohlasy

9

Hit dětské
		 konference
		 písničky kapely
		 Brouci

11 Výslech o životě

		 Pavla Fabianová
		 Marián Fabian

16

Mary´s Meals
		 aneb „S jídlem
		 je to lepší“

20 Prorocké setkání

		 v Assisi
		 Katka Lachmanová

21 CHARIS

		 místo ICCRS
		 a Fraternity komunit
		 Michelle Moran

23 otec Mike Gwinnell
		 ctihodný kmet 		
		 Obnovy
		 rozhovor

26 Kalendář akcí
		 2018 / 2019

Charismatici
v Porziuncole
Letos na jaře jsem se celkem nečekaně ocitla na prorockém setkání v Assisi, o kterém se dočtete více na dalších
stranách. Byl to jeden z těch momentů, kdy kývnete, ani
pořádně nevíte na co, a pak už se jen divíte :)
Strávila jsem několik velice intenzivních dnů s lidmi
ze všech koutů světa, kteří svůj život tak či onak spojili
s Obnovou a leží jim na srdci její další směřování.
Jen co dozněly oslavy padesáti let její existence, už se na horizontu objevují nové výzvy. Papež František nás zve k vykročení ze zaběhaných systémů a k otevření se novému hledání. Tak jako v lidském životě opouštíme naše komfortní
zóny, abychom v nich nakonec neustrnuli, je teď na Obnově,
aby vykročila k novému uspořádání svých struktur.
V Assisi mě nadchla poctivost v hledání kudy nás Bůh vede.
Reflexe toho, co už jsme společně prošli, pokání z toho, co
bylo špatně, vděčnost za všechno dobré a stálé prosby o vedení Duchem svatým. Znovu a znovu jsme se vraceli ke
Kristu, k jeho kříži a odevzdávali mu sebe i dílo Obnovy.
Naše setkání probíhalo v Porziuncole. To tajemné slovo
znamená „porcička“, malý kousek pozemku s kaplí, který
dostal svatý František od benediktinů, aby se měli první
bratři kde scházet. Dnes je tato kaplička středem velkého
chrámu a připomíná nám, že z téhle malé porcičky se rozšířilo požehnání do celého světa.
Kéž se i naše malé začátky, to co přijímáme od
Pána a co mu znovu nabízíme, stanou požehnáním v tomto světě.
Pavlína Bílková
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dá se, že Konference 2018
byla opravdu požehnaná.
Pro někoho byla důležitá ta která
přednáška, pro jiného spíš její
zpracování v modlitbě či přijatá
přímluvná modlitba. Více než
tisícovka dětí si užila Dětské
konference – tedy té hlavní! –
jak nám již pár let zdůrazňují
pomeranči; pro leckoho bylo
nezapomenutelné setkání
s Magnusem, jeho svědectví
o počátcích a pokračování
úžasného díla Mary´s Meals –
o nabitých přednáškách otce
Reného-Luca z Francie ani
nemluvě. Sobotní modlitba též
„sedla“ způsobem, který nemůže
vyprodukovat žádné lidské úsilí…
Zkrátka velký dík patří našemu
Pánu i všem, kdo přiložili ruku
k tomuto krásnému dílu. Kéž se
nám i v naší všednodennosti daří
hledat sílu v Něm a v jeho veliké
moci, jak nás pobízelo motto
Konference (srov. Ef 6,10).

2018

Katka L.

/ ohlasy
/ 3

Jedno poděkování

„Neboj se a nestrachuj“

Ač se zpožděním, chtěla bych Vám podě
kovat za Vaši velkou službu s pořádáním
charizmatické konference.
Když jsme před pěti lety oznámili s manže
lem našim pěti dětem, že vyrazíme do Brna
na konferenci, nenastalo žádné velké nad
šení. Ale o to větší bylo během programu, do
kterého se tenkrát na dětské konferenci za
pojili. Když jsme odjížděli domů, bylo všem
naprosto jasné, že za rok jedeme znovu.
A jeli jsme. A další rok znovu… Letos už
popáté v plném počtu :-) Bohu díky, byly
to opravdu požehnané dny. Jsem přesvěd
čená, že na konferenci nejde jen o něja
kou „pohodičku“ mezi skvělými lidmi, ale
že tam opravdu mocně působí Duch svatý.
Díky všem, kdo na konferenci slouží, obzvlášť
těm, kdo ji provázejí svojí modlitbou.
Katka K.

Milí organizátoři, mé nadšení z konference
neopadlo ani po dvou týdnech a dovolené,
což mě přinutilo napsat děkovací e-mail – asi
poprvé v životě!
Moc děkujeme za nasazení všech, kteří touto
akcí každý rok vlévají elán a nové impulsy
do naší víry. Díky za báječné hosty, před
nášky, mše svaté a promodlenou atmosféru.
Zvláštní dík ale přidávám jako maminka
dvou dětí, která obvykle slyší mši na půli
ucha a při večerní modlitbě padá únavou.
Letos jsem potřebovala zažít právě ten pocit,
že víra rodin je strašně důležitá, že malé
děti patří do společenství církve a mohou
být úplně snadno zapojeny do mše či do
modlitby.
Starší dcera se poprvé zúčastnila dětské kon
ference a stále si prozpěvuje „Neboj se a ne
strachuj“ (viz nové CD dětských písní z vyda
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vatelství Rosa – pozn. red.) Ta mladší nám
dělala parťáka v dětské sekci na dece, kde
se zabavila s ostatními miminy a nám tak
umožnila naslouchat i delším přednáškám
a prožít v klidu mše.
Jako jediný podnět do budoucna mě na
padá, že mi přišlo až zarážející, že se neplatí
za účast dětí na dětské konferenci. Vím, že
se tým skládá ze spousty oranžových nad
šenců, ale pronájem haly ani materiál není
zadarmo. Kdyby se vybíral symbolický po
platek 100 Kč/dítě, s radostí by přispěl jistě
každý, kdo by si to mohl aspoň trošku dovolit.
S radostí zdraví Veronika P.

Za rok nashledanou!
Chtěli bychom Vám všem srdečně poděkovat
za perfektní organizaci, krásný program,..
no prostě za všechno, co bylo s konferencí
spojeno. Je to jistě moc a moc mravenčí
práce, spousta hodin a energie, které jste
obětovali. Díky za vše. Ať Vám Pán žehná.
Mějte se krásně. A za rok nashledanou.:-)
Rodina Pyškova
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Kalhoty,
konference a D1
Je pondělí 21.00h, což je právě 33 hodin
od skončení Katolické charismatické
konference 2018. Sedím doma v kuchyni a začínám sepisovat pár vzpomínek na dny předešlé. Ani si nevybavuji,
kolika konferencí jsme se vlastně od našich mladých let zúčastnili. Zažili jsme
Budějovice, Třebíč, Ostravu… Jedno vím
jistě. Je to poprvé, co se pokouším dát písemně dohromady pár osobních střípků.
Tak tedy…
Na jaře se mne má žena nejistě zeptala:
„Lubo, pojedeme letos na konferenci?“
Abyste tomu rozuměli: Jsem víc než třicet let
ženatý, ale stále se pracně učím porozumět
tomu, co má žena navrhuje a na co se mne ptá.

Jinými slovy, její nejistota byla na místě.
Byla si vědoma toho, že zenit mého křesťan
ského nadšení je dávno za obzorem a „doš
ťouchat“ mě k jakékoliv duchovní aktivitě je
pro ni vždy náročná zkouška manželské di
plomacie. Nepřekvapilo ji tedy, když místo
reakce „No to je supééér, už se těším, běžím
ke kompu vyplnit přihlášku!!!“… proběhlo
asi třicetivteřinové ticho.
Těch 30 vteřin mi stačilo, abych si představil
usínání během přednášek v brněnské hale
či tahání baťůžku s křesťanskou literaturou
na straně jedné a klidné spočinutí na dece
u orlického jezera na straně druhé.
Marně jsem se pokusil své rozpolcení nedat
najevo.
„Tobě se tam nechce, viď??“
„Ale jóóó, chce se mi tam.“
Tento dialog se do odjezdu na konferenci
zopakoval asi třikrát.

kopn
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Pokračujme ale dál. Jak se konference blí
žila, začaly se množit různé zádrhele, které
jako by mi říkaly: „Vidíš…to máš za to!“
Správného křesťana samozřejmě překážky
jen posilují a utvrzují ho ve správnosti na
stoupené cesty; těší se z nich.
U mne to bývá jinak.
Nepotvrzení přihlášky? „Vidíš troubo, špatně
jsi jí vyplnil!“ Tak znova.
Nepotvrzení ubytování v penzionu?
Zapomněl jsem v tom chvatu odeslat re
zervaci.
Následné nabídky jsou v průměru o cca 2000
dražší než ta původní prošvihlá, atd., atd.
Naše vypravování se na konferenci provází
mj. intenzivní sekání trávy, zalévání a pletí
záhonků, dokončování nedodělků okolo
domu a v závěrečné fázi zajištění stravo
vání psa, slepic a zalévání zahrady.
Ale pojďme dál.
Stojíme proti sobě v nejmenovaném brněn
ském penzionu u otevřeného kufru a ml
číme. Atmosféra by se dala krájet. Zapomněl
jsem do kufru přiložit své dvoje kalhoty,
manželkou pečlivě vyžehlené. Stál jsem před
ní náhle nahý – jak Adam v ráji! Samozřejmě,
cestovní šusťákové trenky jsem na sobě měl.
Dokonce i všechna trička, na každý den
jedno. Jenže ty trenky! Ty trenky!!!
Již několik let dráždím (samozřejmě neú
myslně) svou ženu. Co myslíte, čím tak asi?
Jde o mou obvyklou odpověď na její častý
dotaz, co že si chci vzít na sebe.
Hlavně v létě lakonicky a se železnou pravi
delností odpovídám: „Tričko a trenky.“ Má
prostá odpověď přivádí mou manželku do
varu. Pochopte, ona, dcera dámské krejčové!
Ona, která je přesvědčena, že vizitkou ženy
je mj. vzezření jejího manžela, právě ona
musí neustále poslouchat takovou odpověď.
Ale zpátky do penzionu – v onu chvíli dal
šího objevu nedokonalosti mužů:
„Táááák, tady to mááááš, ty…!!! To jsou ty
tvoje TRENKY A TRIČKO!“
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Není nutné, abych zde dále tlumočil mono
log mé ženy.
Posuňme se raději o pár hodin dál, do pro
storu šaliny č.1, kde stojí postarší manžel
ský pár s visačkami křesťanské konference
2018 a polohlasem probírá, jestli v nákupní
galerii Vaňkovka zakoupí jedny či rovnou
dvoje kalhoty, a jestli, když už tam budou,
nekoupí raději troje.
Odhlédneme-li od pohrdlivého výrazu
vedle stojící slečny, též s visačkou, za po
všimnutí stojí nezvykle soustředěný a po
korný výraz muže. Ano, můj!!! Sám jsem se
nepoznával. Že by sám Duch Svatý? V tom
případě se vznášel i nad zkušebními ka
binkami, kde jsem si navlékal jedny kal
hoty za druhými a točil se před zrcadlem.
Ženám je jasné, že má drahá polovička mu
sela využít této příležitosti na 300 % . A tak
jsme po více než hodině odcházeli s nabi
tou igelitkou: kraťasy ke kolenům, džínsy
i plátěné kalhoty.
Manželka cítila maximální uspokojení, já byl
totálně psychicky i fyzicky vyčerpán.
Vyčerpán…, ale také spokojen. Všechny kal
hoty byly stretchové, a já nebudu nucen při
zapínání zadržovat dech. Kdo to zná, chápe,
kdo ne, pochopí časem…
Tak hurá na konferenci!
Samozřejmě, jak jistě tušíte, konferenci jsem
stejně prožil v jedněch, byť nových kraťa
sech. Zato jsem měl každý den čisté tričko.
Možná se Vám mohou zdát mé vzpomínky
příliš přízemní a povrchní, až příliš hmotné.
Ale nebývá to právě hmota, která tak často
a úporně prověřuje naše charaktery a du
chovní zralost?
Pro mne byl letošní průběh konference čímsi
jiný. Mění se konference? Měním se já ?!
Možné je obojí. V každém případě jsem od
sebe rozhodně neočekával zvednuté dlaně,
ani hlasitý zpěv, natož radost nebo i slzy.
Vše se odehrálo v intenzitě, o které bych
před konferencí jednoznačně pochyboval.

Řeknete možná, „O to přeci nejde! Pár dnů
ve vytržení přeci nikoho nepromění!“
Ale co když ano?
Co když se ke mně Bůh přiblížil natolik, že
se v mém životě začnou dít malé zázraky?
Nechám se překvapit, ale pro jistotu budu
Hospodinu i trochu „pomáhat“.
O tom JAK jsem toho slyšel na konfe
renci opravdu dost: chvála Bohu a díky za

všechny, kteří nám Jeho slovo a poučení
zprostředkovali.
Jo, a co ta Dééé jednička?
Promiňte, už je 23 hodin a mě se chce hodně
spát.
Buďte s Pánem Bohem! A muži – buďte bez
starostní, ale nezapomínejte se i trochu starat.


Lubor V.

HIT DĚTSKÉ KONFERENCE
písničky kapely Brouci
Vícero rodičů mi zvěstovalo, že po konferenci u nich jede neustále CD kapely
Brouci. Na festivalu United jsem zas
v jednu chvíli uzřela milou scénu: na pódiu
křepčí a zpívá s úžasnou vervou hejno
školních i předškolních dětí, a pod pódiem s nimi tančí a zpívají s nelíčenou radostí o generaci starší kamarádi. Poprosila
jsem tedy Tomáše Polívku, který v tom má
s manželkou Hankou prsty, aby nám dal
nahlédnout do zákulisí kapely i vzniku již
slavného cédéčka.
(Katka L.)

Příběh kapely Brouci začal na multižánro
vém festivalu UNITED, který se koná od roku
2011 ve Vsetíně. Letos ho navštívilo více než
5 000 lidí. Jak se festival postupně rozrůs
tal a přijíždějí i mladé páry s dětmi, byla po
třeba připravit program i pro děti. Úkolu se
ujala Hanka Polívková, sama maminka třech
malých účastnic. Její vizí bylo mít na dětské
scéně kapelu, která bude atraktivní jak pro
děti, tak pro jejich rodiče. Křesťanských pís
niček pro děti je spousta, ale od doby, kdy
vznikly ty nejznámější, už uplynulo hodně
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Brouci
vody. Na festivalu měly znít písně, které se
budou dětem líbit, které budou vyprávět
o našem prožívání a o víře v Boha pro děti
srozumitelným způsobem.
Do projektu se záhy zapojili manželé
Tomoszkovi, kteří oslovili další hudebníky
a dali dohromady kapelu, tvořenou vynikají
cími muzikanty. První dva roky na festivalu
byly dobrým testem pro nové písničky. Poté
nazrál čas, aby kapela „vyrazila do světa“.
Tak vzniklo první CD kapely Brouci, které
se jmenuje Nemusím se bát a obsahuje cel
kem 11 zbrusu nových písní.
Vedoucí kapely Támar Tomoszek při
šla s myšlenkou, že by na nahrávce měly
všechny písně zpívat děti, a tak kapela za
čala už při natáčení získávat svou dnešní
podobu – 6 dospělých hudebníků a 14 dět
ských zpěváků a zpěvaček.
O čem jsou Brouci? Především o dětech.
Chceme, aby (nejen naše) děti mohly pozná
vat pána Boha skrze písně. Aby mohly rozu
mět tomu, co zpívají, a díky své bezprostřed
nosti a radosti sdílet texty a emoce těchto
písní s ostatními. Brouci jsou též o přátelství.
O společném díle, na kterém se podílí lidé
z různých církví a regionů (hodně ze Slezska
a také trochu z Čech). Chceme dělat hudbu
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pro děti s maximálním nasazením. Toužíme
po tom přinášet radost a dobrou duchovní
inspiraci jak dětem, tak jejich rodičům.
Kapelu Brouci tvoří: Támar Tomoszek,
Brian Bothwell, Filip a Noemi Macura, Artur
Říman, Krystián Danel a 14 malých brouků
a berušek.
Tomáš Polívka

CD Nemusím se bát si můžete
objednat v křesťanském internetovém
obchodě www.gimel.cz.
Stránky kapely naleznete zde:
www.brouci.art

S tejn é ot á zky
pro r ů zn é lidi

Výslech
o životě

n Pavla Fabianová (*1947) vystudo
vala konzervatoř v Praze, hl. obor hra
na varhany, později teologii. Léta orga
nizovala TEC, spolu s dalšími semináře,
kurzy Alfa. Učitelka, manželka, matka
pěti dětí, babička – zatím 10 vnoučat.
n Marián Fabian, nebeské občanství od
10. května 1949, emeritní „akademik”,
zaměstnanec Matematického ústavu AV
ČR. Spolu s Pavlou vypomáhají v semi
nářích Život v Duchu, v Alfě a kde se dá.

• Jak a kdy začal tvůj život z víry?
P. / Týden po narození mne pokřtili, v pat
nácti jsem mohla přijmout svátost biřmování
na Vyšehradě, (bylo to první biřmování po
dlouhé době zákazu biřmovat – bylo nás asi
130!). Bůh mě od dětství zajímal. Hledala
jsem přijetí a lásku, doma vztahy nebyly
dobré a rodiče se nakonec rozešli. Začala
jsem číst Bibli, Nový Zákon – Ježíše jsem
vnímala jako někoho nesmírně „milého“.
M. / Nejdřív víra zděděná po rodičích. Jak
přicházel rozum, a zas postupně ustupoval

něčemu niternějšímu, přišla procitnutí či ob
rácení v 15, 25, 30, 50 letech. To poslední
po vychození Sieversova semináře v Praze
Liboci na přelomu milénií. Pane, bude ještě
nějaké? Asi by zas nezaškodilo!
• Jak jsi objevoval/a své povolání?
P. / Dostala jsem se do společenství mla
dých, kde nás vedl jeden tajný dominikán.
Často mluvil o Boží Lásce, ale také o za
svěceném životě. Četla jsem a milovala sv.
Terezičku, ještě nedávno jsem našla doma
celý sešit výpisků z Dějin duše a Dopisů.
Dokonce jsem se rozhodovala pro řeholní
život, kvůli tomu málem utekla do ciziny
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(u nás řeholní život nebyl dovolen reži
mem). Až v r. 1969, v době doznívání praž
ského jara jsem vstoupila do kontemplativ
ního řádu. Nicméně rodiče s tím nesouhla
sili, rozhodli se, že mne dostanou ven a zá
krokem na ministerstvu jsem byla z kláštera
odeslána. Po deseti letech dalšího hledání
jsem se vdala. A jsem moc ráda.
M. / Před půl stoletím jsem seděl na uni
verzitě u piva se svým spolužákem. Říkal
jsem mu, že stát se knězem je asi tak obtížné
jako stát se akademikem. A jak to dopadlo?
Spolužák mezitím odchoval dvě děti, po
hřbil manželku a před pár týdny byl ordino
ván na kněze. A já zůstal tím akademikem.
Ona většinová lidská volba, manželský a ro
dinný život, byla v mém případě ta správná.
• Ovlivnil někdo podstatně tvé hledání?
P. / V mládí babička. Hodně se za nás mod
lila, byla takovou biblickou „ženou stateč
nou“. Později jsem absolvovala seminář
Život v Duchu, byl to pro mne velký objev
a prožitek Boží lásky a přijetí.
Hledání mé role manželky a matky? Vdávala
jsem se později, v mých 32 první dítě, další
přicházely, všechny jsme přijímali s velkou
vděčností a láskou. Těch dalších devět let,
kdy se narodily, bylo období nádherné i ná
ročné. Žádné hledání role matky, matkou
jsem byla a jsem, nějak to pro mne bylo při
rozené. Roli manželky jsem poněkud hle
dala, jsem z rozvedené rodiny, věda a ma
tematická osobnost mého manžela mi toto
hledání zpestřovaly. Znali a obdivovali jsme
ve farnosti početné rodiny, jejich touhu
a snahu spojovat duchovní, rodinný i pro
fesionální život. Scházeli jsme se s nimi na
manželském spolču, dozrávali jsme. Naše
děti se též setkali s Charismatickou obno
vou. Denní tichá chvíle, společná rodinná
modlitba i četba Písma nám byly velkou opo
rou. Velmi nám pomohlo i doprovázení zná
mého kněze.
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M. / Určitě. Blahé paměti, známý pražský
kněz P. Rudolf. Nejdřív mi pomohl rozšrou
bovat vztah s nevěřící osobou a posléze mě
i „oženil“. S dívkou věřící. Pak rodinná léta,
kdy jsme dlouho fungovali jako organizač
ně-ekonomická manželská jednotka, 15 let
ve varhanickém bytě na faře. A pak přišla po
Sametové revoluci ona „charismatematika“,
se všemi hvězdami tohoto pro nás nového
a hlubšího nebe (myšleno už teď na Zemi).
Oslovuje mě přirovnání o uhlíku, solitéru,
který vypadne z krbu a brzy pohasne. Proto
díky za společenství lidí kolem, žijících živou
víru. V roce 1995 jsme se přestěhovali na
venkov. Tam nám soused Martin vykládal,
jak jezdí na charismatické slety a co tam
zažil. A my si vždy říkali, že na to nemáme
dost peněz, léto je již naplánováno, atp. Po
pár letech jsme se ale vypravili, zatím jen po
blíž – na čísi chalupu u Českých Budějic. Tam
zrovna „zuřila“ ona celostátní konference.
Jedno odpoledne jsme se rozhodli „nakouk
nout“ dovnitř. Neoplocená sportovní hala
u Vltavy. Sedíme s dětmi kdesi vzadu na la
vicích. Na jevišti P. ing. Aleš Opatrný řekl:
„Tak jak sedíte, postavte se a předneste Bohu
tváří v tvář tři prosby.“ Já coby matrikový ka
tolík, tehdy padesátník, jsem byl zvyklý na
odříkávání modlitebních básniček. Ale v tu
chvíli jsem poslechl, vžil se do Boží přítom
nosti a přednesl Tváři Boží, se vší vážností,
mé tři prosby. Do roka byly vyslyšeny.
• Je pro tebe zvláště důležitá nějaká pasáž
z Bible? Jaká a proč?
P. / Miluji Evangelium sv. Jana, Otče náš,
listy sv. Pavla – zvl. Římanům, Filipanům,
z proroků zvl. Izaiáše. Fascinuje mne život
a radost ze života, Ježíš, který je Život sám.
Z výroků: „Miluješ všecko, co je, a neošklivíš
si nic z toho, co jsi učinil, vždyť bys ani ne
mohl připravit něco, co bys měl v nenávisti…
Šetříš všecko, protože to je tvé, Panovníku,
který miluješ život.“ (Mdr 11,24)

„Když jsme pověřeni službou, nenechá
váme se ovládnout malomyslností, protože
nám Bůh milosrdně pomáhá. … Neboť Bůh,
který řekl: Ať ze tmy zazáří světlo!, zazářil
i v našem srdci, aby osvítil lidi poznáním
Boží velebnosti, která je na Kristově tváři.“
(2 K 4,1-2.5-6)
„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 dě
kujte a předkládejte své žádosti Bohu. A Boží
pokoj, převyšující každé pomyšlení, bude
střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
(F 4;4-7)

M. / Asi bych mohl/měl vysoukat z rukávu
celou plejádu mě oslovujících míst. Tedy ale
spoň jedno. Když jsem se rozešel po pěti le
tech s dívkou, znělo mi v uších: „Hledejte
nejprve Boží království a vše ostatní vám
bude přidáno.“ A bylo! Vrchovatě.
• Máš nějakého oblíbence v dějinách církve?
P. / Můj křestní patron sv. Pavel, sv. Terezička
a Terezie Veliká, sv. Antonín, sv. Silván
z Athosu, sv. Cuthbert, sv. Jan Pavel ll., ….
M. / Nikdo moc konkrétní. Samozřejmě, že
o životě některých velikánů i já, málo čtoucí,
jsem se dočetl: Svatý Augustin, Assiský,
Avilská, z Lisieux, nedávná Edita, …
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tempu“, nebo že „žádná naše cesta k Bohu
nevede; to jenom Ježíš se dodatečně připo
juje k našim cestám“. Jinak si ale občas čtu
v česko-hebrejském Žaltáři. Ostatně Ježíš
mluvil hebrejským dialektem. To je uchva
cující – lámat Jeho mateřštinu.
• Jaký film Tě poslední dobou zaujal?
P. / V kině jsem nebyla ani nepamatuji.
Neumím se k tomu dokopat.
M. / Do kina nechodím. Někdy něco zkouknu
v televizi.
•M
 áš nějaké téma, které prochází Tvým
životem a službou jako červená nit?
P. / Dotýká se mě vztah Ježíše k Otci, tedy
Boží Trojice. Ale také vytváření společen
ství lidí, křesťanů působením Ducha Božího.
Mnoho let jsem sloužila v TECu – víkendo
vých rekolekcích pro teenagery, kde bylo vy
tvořené společenství pro všechny překvapu
jící zkušeností přítomnosti Ducha svatého.
M. / Asi ne.
• Jak a kde si nejlépe odpočineš?
P. / Odpolední siesta – chvilka spánku;
při procházce v lese, moc ráda chodím na
houby; zahrada a pěstování květin; hudba,
ale i poslech přednášek při žehlení a pečení,
jízda na kole (raději z kopce dolů), …
M. Štípáním dříví. Odpoledne si rád pospím.
• Jaká knížka tě v poslední době oslovila
a proč?
P. / Chci-li se osvěžit, vždy znovu se vracím
ke knížce Moudrost Silvána z Athosu. Jeho
moudrost, láska, radost, přítomnost Ducha
sv. je milá, živá, osvěžující.
Kniha Zázraky se opravdu dějí od sestry
Briege Mc Kenna vyvolává vděčnost za
Ježíšův dar uzdravování a důvěru a vytrva
lost v přímluvné modlitbě.
M. / Již půl roku čtu román Chatrč. Teď jsem
se dozvěděl, že „Bůh se přizpůsobuje mému
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• Jakou rád/a posloucháš hudbu?
P. / Ráda poslouchám i hraji na varhany
Bacha. Poslouchám klasiku i moderní
hudbu, obdivuji Petra Ebena a především
jeho varhanní skladby, něco jsem i hrála,
jsou to ale „klády“.
M. / Přiženivše se do hudební rodiny, u nás
doma se hudba nijak zvlášť nepěstovala. Bach,
Dvořák, Eben a další byli spíš jakousi přiroze
ností. Už deset let si zpíváme se ženou písně
z Taizé, třeba když jednou do roka pádlujeme
Berounku v kánoi. Taky v poslední době zpí
vám žalm při bohoslužbě, když zrovna není
nikdo lepší. No a samozřejmě mě oslovují cha
rismatické písničky. Znám jich na sto.
• Co tě v životě těší, a co tě dlouhodoběji
trápí?
P. / Těší mě, když se spolu sejdeme jako ro
dina (je nás 22), nebo když se naše dospělé
děti sejdou v hospodě na „sourozenecké se
tkání“. Nedávno mě moc potěšila krásná
svatba našeho posledního svobodného syna
a jeho Janičky.
Teď na jaře jsme dělali ve farnosti zase Alfu.
Bylo zřejmé, že Bůh lidi přitahoval a obda
rovával. To je velká radost.
Trápí mne, jak snadno a lehkomyslně se dnes
opouštějí manželské vztahy, ten smutek dětí
z rozpadajících se manželství. Trápí mě též
mé srdce, někdy spíš kamenné než milosrdné.

• Co bylo ve tvém životě dosud nejtěžší?

i doufejme uskutečňování Božího slova, se
kterým se modlíme.
Větší pozornost bych věnovala lidem hle
dajícím, nesmělým, kteří se neodvažují při
jít a ptát.
M. / Rozšiřovat databázi brněnských
řečníků?

P. / Neochota k porozumění, zbytečná zra
nění mezi blízkými lidmi.
M. / Nejtěžší snad nic. Kromě pár lehčích
těžších momentů.

• Měli byste chuť změnit některé ze svých
vážnějších rozhodnutí, když se díváte
zpátky?

M. / No, moc mě těší rodina, žena, děti,
vnoučata,... A pro úplnost: těší mě, když se
(mi) něco povede dokázat či vyvrátit v ma
tematice. A co mě dlouhodoběji trápí? Dva
obtížné vztahy.

• Co tě přitáhlo k Charismatické obnově
a co tam nacházíš?
P. / Charismatici sami, kteří žili ono „nic ne
musím, ale všechno mohu“. To mně oslovilo
a přitáhlo. Chtěla jsem taky už nejen muset,
ale smět a moci.
A co jsem tu našla? Jistotu, že jsem chtěná
a milovaná Bohem, že Bůh mi dal a stále
dává Život, že už nemusím živořit, ale mohu
se narovnat a svobodně žít.
M. / Živého Boha, nacházejícího se v živých
lidech v Obnově.
• Jaké vidíš v Obnově úskalí?
P. / Možná přílišná výběrovost. Obecně
nedostatečná informovanost kněží o Cha
rismatické obnově.
M. / Přijde mi líto, když někteří věřící, někdy
i vážení hodnostáři, koukají na Obnovu
z patra. Asi jen proto, že nezakusili, či se
neodhodlali „risknout“ zakusit …, parafrá
zujíce slova otce Vojtěcha K. Dále, trochu se
motám kolem nenarozeného života. Jako by
toto téma nebylo v Obnově moc slyšet. Na
pochodu pro život aby charismatika lucer
nou hledal.

P. / Ne, jsem velmi vděčná za život, jaký
byl. Za lidi, kteří mi zprostředkovávali
Boží lásku a dobrotu. Za všechny krásné
i těžší věci, za to, že náš Bůh všechno pro
měňuje v požehnání, za velkou rodinu, za
laskavé snachy a dobrotivého zetě, za ši
kovná vnoučata, spoustu lásky a stálého
Božího žehnání.
M. / Ne. Ohledně manželství jsem si již
skoro 40 let otázku revize nepoložil. Přitom
jsem téměř 40 let ženatý – zvláštní číselná
shoda … My v matematice máme rádi de
finice. Třeba, trojúhelník, takové to, co má
tři rohy. A manželství je, dle definice, ta
kové to … na furt. Tento poslední prvek defi
nice může někdy dobře zafungovat zejména
v slabších chvílích.

• Prošla sis v Obnově něčím, co bys dnes
viděla a dělala jinak?
P. / Máme fungující společenství v Praze
– Liboci, scházíme se již 18 let, církev ži
jící a zrající, sloužící, prohlubující chápání
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Mary´s Meals

aneb „S jídlem je to lepší“
Klíčový moment z knihy
Bouda, která krmí milion dětí:
„Dal jsem se do řeči s Edwardem, nejstarším
ze sourozenců… Vyprávěl mi, že je mu čtrnáct a většinu času tráví s matkou při práci
na polích kolem domku. Zeptal jsem se ho,
v co životě doufá. Rozhodně jsem přitom nečekal odpověď, která by změnila život mně
i stovkám tisíc jiných lidí. „Chtěl bych mít
co jíst a taky bych jednou rád chodil do školy,“ odpověděl mi po chvilce zadumání slavnostním hlasem. Tato prostá slova, pronesená jako smělý sen dospívajícího hocha v Malawi, se mi zapsala hluboko do srdce. Je to
výkřik, skandál a zároveň stvrzení myšlenky, která se už tehdy začala formovat. Je
to pobídka k činu, kterou nešlo ignorovat.“
(Magnus MacFarlane-Barrow)

Mary’s Meals je mezinárodní hnutí, kte
ré velmi účinně bojuje proti hladu ve svě
tě uskutečňováním jednoduché myšlenky:
zaváděním projektu školního stravování
v zemích, kde bída a hlad ohrožuje životy
a brání dětem v přístupu ke vzdělání, které
je cestou, jak se z notorické bídy vymanit.
Dílo MM poskytuje dětem jedno jídlo denně
v místě školy či školky, s cílem přilákat chro
nicky chudé děti do školních tříd. Vzdělání
pak dětem i jejich komunitám otevírá cestu
z bludného kruhu chudoby, nevzdělanosti
a nulových vyhlídek do budoucna.
Dílo Mary´s Meals založil v roce 2002 Mag
nus MacFarlane-Barrow po té, co navštívil
v Malawi sužovaném hladomorem početnou
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rodinu bez otce, s matkou umírající na AIDS.
Klíčovou inspirací pro dílo byla odpověď je
jího nejstarší syna Edwarda na otázku, co by
si přál v životě ze všeho nejvíc (viz výše).
Magnus pochází ze Skotska, kde se narodil
v roce 1968 v malé horské vesnici. Vyrůs
tal v katolické rodině jako čtvrtý z pěti dětí.
V patnácti letech se spolu se staršími souro
zenci vydal do Medžugorje, kde krátce pro
bíhala mariánská zjevení, a prožil tam pro
buzení své víry. Původně se věnoval chovu
ryb. Po vypuknutí války v bývalé Jugoslávii
se rozhodl dovézt do míst poblíž Medžugor
je humanitární pomoc od lidí ze svého oko
lí. Z první cesty přes celou Evropu se nako
nec stal řetězec dalších, až se Magnus vzdal

svého povolání a založil organizaci Skot
ská mezinárodní pomoc. Projekty, které on
a jeho spolupracovníci vytvořili, pomáha
ly nejen v bývalé Jugoslávii, ale zahrnovaly
také stavbu dětského domova pro děti na
kažené AIDS v Rumunsku nebo pomoc na
jihovýchodě Indie po tsunami v roce 2004.
V současné době funguje Mary´s Meals
déle než 15 let a poskytuje jídlo 1,361,586
dětí v patnácti zemích světa. Hlavním
sídlem organizace je a bude i nadále bou
da na zahradě rodinného domu ve Skot
sku, v níž kdysi Magnus s bratrem shro
máždili první balíky pomoci pro Bosnu
a Hercegovinu.

Začátky působení
Mary´s Meals v ČR
V České republice funguje oficiální poboč
ka Mary´s Meals od března 2018. Její pole
působnosti a počet podporovatelů každým
dnem stoupá. Důležitou událostí byla i le
tošní návštěva zakladatele Magnuse Mac
Farlane-Barrowa na Katolické charismatic
ké konferenci v Brně, kde měl přednášku
nebo spíš osobní svědectví před pár tisíci

Magnus při přednášce
na konferenci v Brně

lidí. Na konferenci prý vydali dobrovolníci
Mary´s Meals 4 800 porcí kaše Likuni Phala,
kterou krmí děti v Africe, rozdali 2000 výtis
ků oslovující knihy Bouda, která krmí milión
dětí, a také vydali všechny letáčky, které měli
k dispozici (celkem 10 000). Přímo na kon
ferenci vybrali hotovost pro nasycení 700
dětí po celý školní rok, vzápětí zaslalo své
příspěvky velké množství dalších lidí a přišly
ohlasy těch, kdo se chtějí zapojit jako dobro
volníci pro spolupráci na tomto díle. Stánky
MM mohli lidé potkat i na jiných akcích po
celé republice, např. na velehradské pouti,
na United festivalu ve Vsetíně nebo nedávno
při Slavnostech vína v Uherském Hradišti.
Z České republiky momentálně odchází
pravidelná podpora pro 7000 dětí, o něž
se Mary´s Meals stará, což je po několika
měsících činnosti malý zázrak.
„Měla jsem možnost stát u zrodu vzniku pobočky Mary’s Meals v České republice a mohu
jen říct, že je to opravdu dílo Boží. Nejprve
se jeden z jejich příznivců zasloužil o vydání Magnusovy knihy v češtině. První myšlenka založit pobočku napadla MUDr. Janu Hájkovou z Brna, když si na dovolené u moře četla knihu Bouda, která krmí milion dětí. Slovo dalo slovo, myšlenka se začala měnit v čin
a vše se začalo posouvat i díky manželům Nečesalovým, kteří věnovali finanční prostředky,
původně určené pro stavbu nového domku,
profungování pobočky Mary’s Meals v České
republice. Po mnoha modlitbách i praktických
krocích, po setkáních s právníky a po jednání s vedením ve Skotsku se nakonec v březnu
2018 podařilo založit pobočku Mary´s Meals
v Brně. Od té doby se Mary´s Meals u nás mimořádným způsobem rozvíjí: nejenom že zachraňuje životy a osudy dětí ve třetích zemích,
ale spojuje srdcem i lidi u nás, kde máme materiální dostatek. Podporuje vzájemnost a rozděluje radost.“

Monika Bauchnerová
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Bratři Minorité na konferenci
při ochutnávce kaše Likuni Phala

Opožděná odpověď
Před dvaceti lety jsem se souhrou dobrých
náhod dostala na pět týdnů do Ghany, do ka
tolické evangelizační komunity Know-andTell-(about)-God. Prvních pár dní jsme po
bývali v Secondi-Takoradi a seznamovali se
s chodem komunity. Byla tam chudoba, ale
zároveň i vše k životu opravdu potřebné.
Prozření mi přinesl až první evangelizační
výjezd. Po dvou hodinách monotónní jízdy
v džípech jsme dorazili ke skupince budek
zbitých z dřev a vlnitého plechu a já jsem
si hloupě pomyslela – to jsou nějaké kůlny,
ale kde je vesnice? Kde stojí domky? Přivez
li jsme nějaký zdravotnický materiál a pak
jsme se sešli k bohoslužbě bez kněze v nej

chudším kostele, který jsem kdy viděla. Míst
ní lidé brali pitnou vodu přímo z rozbahně
né řeky, která pod vesnicí tvořila meandr. Při
odjezdu jsme komunitě Know-and-Tell-God
spontánně nechali skoro všechno oblečení
a boty, které jsme s sebou měli. Po návratu
ve mně zůstal dojem naprosté nedostateč
nosti toho, co jsme v Africe dělali. Tým, ve
kterém jsem jela, se už nikdy nesešel, byl
tvořen lidmi z Německa, Holandska a dal
ších zemí. Řadu let mi připadalo, že jsem
svojí tehdejší zkušenosti něco dlužná.
Když jsme našim dětem začali dávat kapes
né, inspiroval nás někdo k tomu, aby ho dě
lili na třetiny. Jednu si musejí šetřit, druhou
můžou utratit podle své úvahy a třetí vě
novat na jakoukoliv charitu podle své vol
by. Ukázala jsem tehdy dětem fotky z Afri
ky a ony nás zasypaly spoustou otázek. Moje
dcera se pak rozhodla, že bude dávat celé

Magnus podepisuje
svoji knihu dobrovolníkům
na stánku
svoje kapesné „černouškům“. Cítila jsem do
jetí nad dětskou velkorysostí, i touhu naučit
ji, aby našla dlouhodobou rovnováhu v tom,
kolik dává, i v tom, kolik si nechá.

Boží vedení
Dobrovolník
rozdává kaši
Likuni Phala
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V červnu letošního roku přišel další impuls
– dostala jsem knihu Magnuse MacFarlaneBarrowa, zakladatele Mary´s Meals. Příběh,
který se tu vypráví, je úžasný v tom, jak je
prostý. Magnus i jeho žena Julie jdou krok

po kroku a hledají, co můžou udělat pro bo
lest a chudobu ve světě. Není tady žádná za
kládací listina, která by přiletěla z nebe. Ju
lie si původně myslí, že ji Bůh volá, aby se
stala zdravotní sestrou v Bosně-Hercegovi
ně, ale když dorazí na místo, zjistí, že mají
zdravotníků dostatek. Z tohoto „omylu“ se
ale zrodí její trvalá spolupráce s Magnusem.
Ona i Magnus čtou Boží vůli nejenom v Písmu
a v modlitbě, ale stejnou měrou v událostech,
které se skládají jedna na druhou. Jejich cesta
nevede po uhrabaném chodníčku, je tu dost

Bibi Kudlová

Já chci taky pomoct

Autogramiáda
neúspěchů, trapasů i praktických překážek.
Zrovna tak je tu ale spousta radosti, zázra
ků a velké naděje, že Bůh chce s lidmi spolu
pracovat na tváři tohohle světa. Knížka, kte
rou Magnus napsal, rozhodně nepěstuje ima
ge velkého zakladatele: on i jeho spolupra
covníci chtějí především zapojit druhé a vyu
žít jejich dary v místě, kde žijí; jsou připrave
ni naslouchat a poučit se, hledat rovnováhu
mezi Boží prozřetelností a promyšlenou stra
tegií a plánováním. Z malých kousků se tak
tvoří skládačka, která má velikánský dopad.
Bože, mám hrozné zpoždění! Přistrčil jsi mi
až pod nos způsob, jak konečně odpovědět
na den s misijním týmem v Ghaně, kdy mě
zarazilo, že ty „kůlny“ už jsou vesnice...
Klára Kudlová
(na Konferenci překladatelka
Magnuse, pozn. red.)

Říkají mi Bibi a je mi 7 let. Na konferenci
v Brně jsme si letos s bráchou chtěli kou
pit zmrzlinu, ale ve stánku žádná nebyla.
Rozdávali tam jenom kaši, která chutna
la divně a máma ji pak dojedla. Říkala,
že ta kaše chutná dětem v Africe. Ty děti
někdy kvůli hladu nemají ani sílu sedět
ve škole. Nebo musí pořád pomáhat do
spělým s prací a do školy jít ani nemůžou.
Myslím na Afriku docela často. Mám ráda
knížku o lichožroutech, to je pohádka,
ale myslím, že byste měli napsat knížku
o Mary´s Meals pro děti. Máma mi četla
příběhy o dětech, které vymyslely, jak po
moct. Nás s bráchou napadlo, že bude
me hrát loutkové divadlo, a to, co vybere
me, dáme do papírové kasičky. Už máme
divadýlko a budeme si vyrábět loutky.
V létě jsme hráli na táboře a bezva se to
povedlo. Zkuste si taky něco vymyslet,
něco vás určitě napadne.

Bibi (Veronika Kudlová)

www.marysmeals.cz
č. sbírkového účtu u Komerční banky
44 10 277 / 0100
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PROROCKÉ SETKÁNÍ
		 V ASSISI
n Katka Lachmanová

Česká výprava v Assisi:
(zleva) P. Jakub Sadílek OFM,
Katka Lachmanová,
P. Vojtěch Koukal,
Pavlína Bílková,
s. Dominika Konečná OSF.

2 0 / ze světa

Na jaře tohoto roku se v Assisi uskutečni
lo setkání evropského týmu ICCRS spo
lu se zástupci národních služebních týmů
a modlitebníků s prorockým charismatem
z celé Evropy. Nešlo o běžné evropské se
tkání vedoucích, ale o tzv. „prorockou kon
vokaci“ – o modlitební setkání, o intenzivní
společné naslouchání Pánu, s touhou sly
šet, co leží na Božím srdci pro tuto dobu,
pro Obnovu a vůbec pro církev v Evropě.
Ne náhodou bylo pro toto setkání vybráno
Assisi, kde dostal kdysi sv. František povolá
ní, aby pracoval na obnově církve. Začal sice
opravou pár pobořených kostelíků, přičemž
Pán pracoval na obnově „chrámu“ Františ
kova srdce, ale postupně mu Pán otevíral
další obzory; hojné ovoce jeho láskyplné vy
danosti Pánu sklízíme v církvi dodnes.
Asi nejdůležitějším poselstvím, kterého se
nám letos v Assisi dostalo, byl prorocký ob
raz plynoucí řeky, jíž stojí v cestě zeď, kte
rá deformuje její proud, nedovoluje jí volně
plynout tam, kam by přirozeně měla a chtě
la. Vnímali jsme, že tento obraz nemá je
den jediný výklad a každý si musí promodlit
vlastní aplikaci, i když základ poselství je asi
zřejmý – stejný jako v podobenství o novém
vínu, které patří do nových měchů.
Prorocký obraz ladil jak s tím, co se začí
ná dít v Obnově v jednotlivých zemích Ev
ropy, ale i s tím, jaký proces nastal díky vý
zvě papeže Františka v Obnově celosvěto
vě. Už více než před rokem projevil přání,
aby vznikla jedna jediná podpůrná struktu
ra CHARIS (dosud byly v celosvětové KCHO
koordinační struktury dvě, ICCRS a Frater

nita komunit, sdružující většinu komunit
vzniklých na bázi Obnovy v Duchu svatém).
Služba CHARIS má volně sdružovat či as
poň komunikovat se všemi charismatickými
subjekty, a to i na ekumenické úrovni (což
se v některých zemích už dávno přirozeně
děje, ale pro jiné je to velká výzva). O tom
více dále, v článku Michelle Moran, která
dostala přímo od papeže Františka pověření
připravit tento celosvětový proces obnove
ní struktur v Obnově, spolu s jedním zástup
cem Fraternity komunit. Celosvětová služ
ba Obnově pod názvem CHARIS totiž začne
fungovat už od léta 2019, což ovlivní i slože
ní a fungování evropského týmu, potažmo
národní služební týmy KCHO.
Zkrátka Obnova celosvětově stojí na vel
ké křižovatce, což otevírá nové možnos
ti a požehnání, ale může též způsobit ne
malé zemětřesení, s dopadem až na lokální
úroveň, daleko od epicentra v Římě. Bdě
me proto na modlitbách, se srdcem a myslí
otevřenými pro Boží vedení.

Papež vidí ve snu Františka
jak podepírá Lateránskou baziliku
Giotto: San Francesco e Laterano
Katka Lachmanová, (t.č. koordinátorka
KCHO v ČR a členka evropského týmu
Obnovy, který pořádal konvokaci v Assisi
a pracuje v úzkém napojení na ICCRS).

CHARIS
místo ICCRS

a Fraternity komunit
n Michelle Moran
Michelle, která vloni předala vedení
ICCRS a reprezentaci celosvětové Obnovy Jimu Murphymu z USA, vysvětluje záměr papeže Františka vytvořit
„one single service“, jedinou podpůrnou strukturu pro Katolickou charismatickou obnovu po celém světě.
Jak mnozí víte, jedna z věcí, na kterou se
papež František soustředí za svého pon
tifikátu, je reorganizace některých vati
kánských struktur. Někteří to vítají, jiní se
těchto změn obávají a upřednostňují status
quo. Ve svém vánočním proslovu r. 2016
promluvil František k římské kurii těmito
slovy: „Reforma je především známkou ži
vota, je známkou církve, která jde dopředu,
která je živá, a právě proto potřebuje refor
my. Ty nejsou cílem samy v sobě, ale jsou
součástí procesu růstu. A především patří
k obrácení.“
A toto je širší kontext, v němž papež oslovil
KCHO, aby pracovala na ustanovení „one
single service“, jediného mezinárodního
ústředí ve službách Obnovy.
Charismatická obnova má od svých prvo
počátků v r. 1967 rostoucí vědomí církev
ní identity. Už v roce 1974 papež Pavel VI.
Ustanovil kardinála Suenense poradcem
KCHO. Záhy bylo ustanoveno koordinač
ní centrum ICCRO, které sídlilo nejprve
v Ann Arbour v USA a poté v Belgii – prá
vě na pozvání kard. Suenense. Od r. 1985
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bylo na pozvání Jana Pavla II. přeneseno
přímo do Vatikánu.
Od roku 1990 obdržel navíc uznání pa
pežského práva network nových závaz
ných komunit, vzniklých na bázi KCHO.
Organizace vešla ve známost pod názvem
„Katolická fraternita závazných komunit
a společenství“. Cílem bylo posilovat pou
to těchto komunit s církví a spolupraco
vat v oblasti nové evangelizace a ekume
ny. Roku 1993 obdrželo papežské uzná
ní i ICCRS, jehož úkolem bylo pastoračně
sloužit všem charismatickým entitám po
celém světě.

Kairos pro Obnovu
V dubnu 2016 mě pozval papež František
na soukromou audienci. Já a Pino Scafu
ro z Argentiny (Michelle za ICCRS, Pino
za Fraternitu komunit – pozn. red.) jsme
byli pověřeni formulovat strukturu a sta
novy nové služby Obnově, a to pod dohle
dem vatikánské kongregace pro laiky. Už
při oslavách Jubilea Obnovy v létě 2017 byl
podepsán zakládající dokument.

Michelle Moran s papežem Františkem
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Papež František to vidí jasně jako „kairos“
(čas mimořádného Božího působení) pro
celou Obnovu. Při oslavách Jubilea připo
mněl, že „padesátiny bývají v životě chvílí,
aby se člověk zastavil k reflexi, aby setřásl
prach, který nabral cestou, a vyrazil vpřed
s novou silou.“
Za pomoci kongregace pro laiky a po mno
hých konzultacích jsme tedy připravili počá
teční stanovy pro tuto novou mezinárodní
službu Obnově, která se má jmenovat CHA
RIS. Oficiálně má začít fungovat o Letnicích
2019. Do té doby normálně pokračuje služ
ba ICCRS a kontinentálních týmů.
Pochopitelně, má-li být nové mezinárodní
těleso efektivní, bude nutné, aby se zapoji
li všichni. Ve všech oblastech světa probíhá
reflexe a rozlišování na téma, jaké struk
tury potřebujeme na národní úrovni, aby
KCHO mohla růst a dál se rozvíjet i nadále.
Nyní po oslavách Jubilea musíme dovolit
Pánu, aby obnovil všechno. Proto přijmě
me každý svou roli v této době, pod vede
ním Ducha svatého, přivítejme novou kapi
tolu dějin Katolické charismatické obnovy.

otec

Mike Gwinnell
ctihodný kmet Obnovy

Otec Michael Gwinnell (*1924) stál u zro
du katolické charismatické obnovy v Ang
lii. Téměř od počátku sloužil též službou
osvobození a uzdravení. I dnes, ve svých
94 letech, je v této službě činný. O svém
životě, kněžství a službě se s námi podělil
v následujícím rozhovoru.

• Otče Miku, jak byste popsal své osobní
obrácení?
Byl to určitě proces, který bych rozdělil do
dvou stupňů. Vyrůstal jsem ve věřící rodině,
takže jsem o Kristu věděl od mala. Hodně
jsem už jako kluk pomáhal kolem kostela,
a vždycky, když jsem se koukal na eucharis

tii, prostě jsem věděl, že je to On. Ale bylo
to spíš na rovině vědění. Pak si pamatuji, že
když mi bylo asi šest let, tak jsem jednou při
šel ze školy a říkal jsem si, jak krásné by bylo
být s Ježíšem už navždy. Ale nebylo to tak,
že bych si přál umřít. Druhý stupeň pak sou
visel s mým povoláním ke kněžství.
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• A jak jste se stal knězem?
V teenagerovském věku jsem se odstěho
val na internát a tam jsem denně chodil
na mši svatou. Jednoho tamního kněze
jsem znal již z dětství, a tak jsem se za ním
občas zašel na návštěvu. Jednou se mě
zeptal: „Miku, uvažoval jsi někdy o tom,
že by ses stal knězem?“ Tehdy jsem s jisto
tou věděl jen dvě věci – že se nikdy nechci
stát úředníkem a knězem! Tak jsem řekl,
že ne, a už se o tom nemluvilo. Cestou
domů jsem o tom přemýšlel a najednou se
ve mně ozvalo: „A proč ne?“. To ve mně
rostlo asi tři roky, z původního „proč ne?“
se stávalo „možná ano“ a „tak ano“ a nako
nec „tohle chci!“ Po skončení války jsem
nastoupil do semináře a r. 1952 jsem byl
vysvěcen na kněze v diecézi Southwark,
kde od té doby působím. Své kněžství si
od začátku moc užívám.
• A jak jste se tehdy dostal k charismatické obnově?
Kolem roku 1970 jsem se doslechl, že se
v USA rodí charismatické hnutí, a velmi mě
to zajímalo. V té době se dva američtí pro
testanští manželé Bob a Laurin Balkam cítili
povoláni jít do Anglie a propagovat zde cha
rismatickou obnovu. Ve stejném období
prožívali svůj přechod do katolické církve.
Seznámil jsem se s nimi a spřátelili jsme se.
Bob uspořádal v roce 1970 charismatickou
konferenci a pak jsem obdržel dar jazyků.
• Jak to bylo, s tím darem jazyků?
Jel jsem zrovna autem na jedno vyučo
vání a zpíval jsem si. Najednou se slova
začala rozpadat do slabik, které se opa
kovaly, a já si uvědomil, že chválím Pána
v jazycích. Pak jsme s dalšími lidmi začali
pořádat semináře Život v Duchu Svatém.
Moc jsme nevěděli, jak na to, měli jsme jen
nějaké materiály z USA, ale ono se to samo
začalo formovat.
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• Léta sloužíte modlitbou za osvobození..
Jak jste s tím vlastně začal?
Bylo to v roce 1973 na jednom z dní Obnovy.
Byl jsem v kostele a přišli za mnou čtyři laici,
že je tam přítomen jakýsi chlapec Tony,
který potřebuje osvobození: mysleli si, že
bych se toho měl chopit já. Řekl jsem si, že
k tomu vlastně nenajdeme lepší místo: Jsme
tu, před Nejsvětější svátostí a tito lidé se za
mě modlí. Nevěděl jsem úplně jak na to, ale
Duch Svatý mě vedl.
• Jak to napoprvé dopadlo?
Když jsem přišel k Tonymu, řekl mi, že
vnímá, že potřebuje osvobození, ale teď
se mu náhle chce odejít. V tu chvíli jsem
v Ježíšově jménu převzal autoritu nad
duchem, který byl v Tonym, a přikázal mu,
aby vyšel. Tony se skácel ze židle. Po chvíli
se postavil a řekl, že se cítí mnohem lépe.
Tehdy o tom, co dělám, nikdo moc nevě
děl, tak za mnou jen sem tam někoho při
vedli právě na dnech Obnovy.
Jednou za mnou přivedli dívku, které bylo
asi 18 let – už ve 14ti ji zasvětili do kultu
čarodějnictví. Byla tam se mnou ještě
jedna žena, která o službě osvobozování
něco věděla, tak jsme zamkli kostel a za
tu dívku se společně začali modlit. Převzal
jsem v Ježíšově jménu autoritu nad zlým
duchem v ní a přikázal mu, aby vyšel. A on
k mému překvapení vyšel. Hned poté jsem
ta prázdná místa svěřil Duchu Svatému, aby
je vyplnil On sám. To je velmi důležité.
• Takže jste oficiálně ustanoveným exorcistou?
Exorcista je ustanovený biskupem pro těžké
případy, a to já nejsem. Ale každý kněz
se může modlit za osvobození. Dokonce
v době, kdy jsem byl svěcen na kněze,
bylo součástí svěcení i vysvěcení na exor
cistu. Takže já vlastně dělám jen to, k čemu
mám svěcení. Sloužím darem osvobozo

vání, ale samozřejmě ne bez vědomí cír
kevních představených. Když mě jednou
arcibiskup přesunul do jiné farnosti, tak mi
řekl: „Tam můžete dělat to, čemu se věnu
jete.“ Nepřímo tak vyslovil souhlas s tím,
co dělám.
Zajímavé je, že největší posměch jsem
za své obdarování sklidil právě v církvi.
Pamatuji si, jak za mnou spolubratři kněží
chodili a ptali se: „Tak co, Miku, jak se
dneska má Duch Svatý?“ Já vždycky odpo
vídal: „Ty Ho máš taky, tak proč se Ho neze
ptáš?“ Obecně jsem se setkal s tím, že díky
specifické katolické formaci je nejtěžší, aby
s duchovními dary počítali kněží a řehol
níci. Většinou jsou totiž zvyklí na to, „jak
to děláme my katolíci,“ ale Duch Svatý se
často projevuje ještě jinak.
• Co byste doporučil lidem, kteří slouží
službou osvobozování a uzdravování?
Víte, služba uzdravování je s osvobozová
ním úzce spjatá, protože osvobozený člověk
potřebuje většinou i uzdravení. Po každém
osvobození je tedy potřeba prosit Ducha
Svatého, aby uzdravil a naplnil prázdná
místa v tom člověku. Určitě bych doporu
čil, aby se před každou modlitbou za někoho
sami modlili, aby vše dělali jen v Ježíšově
jménu a měli soucit s démonizovaným člo
věkem. A aby upřímně toužili po jeho osvo
bození.
• Je nutné se vždy též postit?
Nemyslím si, že je to vždy nutné. Stačí
mít opravdu čisté úmysly a s těmi jít do
modlitby. Také je třeba se cvičit v pokoře
a vědomí, že je to služba Ducha Svatého,
nikoli moje. Vše dělat v Ježíšově autoritě
nad konkrétní situací a nad celým jedin
cem, jdu totiž proti království temnoty. Pak
je také důležité poslat démona ke Kristově
kříži a přikázat mu, aby se již nikdy nevra
cel. Teď se mi ještě vybavilo, že někdy

mohou být služebníci agresivní, když jdou
proti zlým duchům: na to je třeba si také
dát pozor.
• Mohou takto sloužit i laici?
Každý křesťan by měl být otevřený tomu,
že jej Duch Svatý o tuto službu požádá, ale
nikdy by to neměl dělat jen z vlastní inici
ativy.
• Jak tato služba ovlivnila vaše kněžství?
Víte, já o této službě nikdy moc nemluvím,
jen když se mě někdo zeptá. Ani jsem to
nikdy nezveřejňoval ve svých farnostech.
Lidé věděli, že sloužím v rámci Obnovy, ale
vždy jsem se snažil mít nejprve v pořádku
věci ve farnosti, až pak sloužit osvobozo
váním. Z počátku jsem se za osvobození
ani modlit nechtěl, nebyl jsem si jist tím,
že to patří ke službě kněze. Zkušenost mi
ale říká, že ano. Jinak mě tato služba samo
zřejmě velmi přiblížila Ježíši, jemuž jsem
odpovědný za to, co dělám. A také mě velmi
zakořenila v církvi. Tuto službu lze konat
pouze v rámci církve.
• J ste z toho někdy unavený? Jak pracujete s únavou ze služby?
Vyhoření ani únavu jsem nikdy nepoci
ťoval. Není to totiž ze mě, nejsou to moje
činy, je to práce Ducha Svatého. Člověk má
být službě oddán, ale nesmí se do ní úplně
emočně ponořit. Ta síla musí jít z Ducha
Svatého.
• J e vám necelých 94 let, kdy jste se naposledy modlil za osvobození?
Teď si nemohu vzpomenout... Už vím! Bylo
to minulý čtvrtek. :)
Otci Mikovi děkujeme za rozhovor a přejeme
mnoho Božího požehnání do služby i dalších
let života.
Alžběta Kalábová
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Katolická charismatická
konference 2019
Kdy: 10.–14. 7. 2019
Kde: Výstaviště BVV v Brně
Program a přihlašování
od března 2019 na www.cho.cz.

JUMP 2019
tábor pro mládež
JUMP ML (15–18 let) 28. 7.–3. 8. 2019
JUMP XL (18–23 let) 5. 8.–11. 8. 2019
Kde: Kostelní Vydří
Přihlašování proběhne v týdnu
od 27. 2. do 6. 3. 2019 (od 20 h do 20 h)
na stránkách jump.cho.cz.
Z přihlášených bude vylosováno
140 účastníků pro každý běh.
Přihlášky jsou nepřenosné.
Případná uvolněná místa budou
ihned inzerována.

Vnitřní uzdravení kněze
a služba přímluvnou
modlitbou
Kdy: 15.–18. 10. 2018 od 9.30
Kde: klášter Želiv
Exercicie pro kněze. Vede Dr. Mary Shaw,
Ph.D. Témata: uzdravení, odpuštění,
rozlišování, okultismus, jak pomáhat
druhým ke svobodě.
Přihlašování – zeliv.eu.

Otcovo srdce
Kdy: 25.–30. 10. 2018
Kde: klášter Želiv
Duchovní obnova, vede Jeff Scaldwell
a tým. Přihlašování – zeliv.eu.
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Uzdravení otcovských ran
Kdy: 9.–11. 11. 2018
Kde: klášter Želiv
Vede: P. Pat Collins, CM, vincentinský
kněz a misionář.
Přihlašování – zeliv.eu.

Boží spravedlnost
a milosrdenství v učení
sv. Terezie z Lisieux
Kdy: 13.–15. 11. 2018
Kde: klášter Želiv
Vede: P. Pat Collins, CM, irský
vincentinský kněz a misionář.
Přihlašování – zeliv.eu.

Sebepřijetí, sebeúcta
a Boží láska
Kdy: 16.–18. 11. 2018
Kde: klášter Želiv
Vede: P. Pat Collins, CM, irský
vincentinský kněz a misionář.
Přihlašování – zeliv.eu.

Škola Otcovo srdce
Kdy: 5.–10. 12. 2018
Kde: klášter Želiv
Vedou britští manželé Robert a Vicky
de Hoxar se svým týmem.
Přihlašování – zeliv.eu.

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.
• Formace o přímluvné modlitbě
Kdy: 13. 10. 2018 (9.30–19.30)
Pro začínající přímluvce.
• V mých očích jsi drahá a vzácná
Kdy: 25.–28. 10. 2018
Duchovní obnova pro ženy,
s biblickými tanci.

Konference
o evangelizaci
Kdy: 23.–24. 11. 2018
Kde: Regionální centrum Olomouc
Pro všechny, kteří touží druhým lidem
dopřát poznání Ježíše a chtějí se
inspirovat zkušenostmi s evangelizací
od jiných křesťanů.
Více info na www.evangelizace.eu
• Ruku v ruce s Ježíšem
Kdy: 29. 11.–2. 12. 2018
Adventní exercicie pro všechny,
o modlitbě ve škole sv. Terezie
z Lisieux.
Přednáší s.Veronika K. Barátová.
• PECKA
Kdy: 1.–3. 2. 2019
Víkendovka pro mladé 15–19 let.

• Buďte svatí,
neboť já, Hospodin, jsem svatý
Kdy: 21.–24. 2. 2019
Exercicie pro muže, inspirované
exhortací papeže Františka o svatosti

KOMUNITA CHEMIN NEUF
Školní 1, Tuchoměřice, 252 67,
tel. 220 199 441, sekretariat@cheminneuf.cz, www.chemin-neuf.cz. Místem
konání akcí je klášter Komunity
v Tuchoměřicích u Prahy.
• Víkend pro mládež 14–18 let
Kdy: 5.–7. 10. 2018
• Ora et Labora
Kdy: 12.–13. 10. 2018
• Víkend pro mládež 18–30 let
Kdy: 19.–21. 10. 2018
• Duchovní cvičení v tichu,
podle sv. Ignáce
Kdy: 18.–25. 11. 2018
• Víkend pro mládež 18–30 let
Kdy: 30. 11.–2. 12. 2018
• Víkend pro mládež 14–18 let
Kdy: 7.–9. 12. 2018
• JERICHO
Kdy: 27. 12. 2018–1. 1. 2019
Duchovní cvičení pro mládež 18–30 let

Komunita EMMANUEL
www.emmanuel.cz,
email: mladi@emmanuel.cz

3 Starozákonní cesta do Izraele / v týdnu 18. 11.–26. 11. 2018
Duchovní doprovod P. Adolf Pintíř. Cena 33.900 Kč

3 Novozákonní cesta do Izraele – opět přednostně

pro příznivce Obnovy / v týdnu 24. 2.–3. 3. 2019
Duchovní doprovod P. Michael Špilar a Katka Lachmanová. Cena 30.900 Kč.
Přihlášky lze podat telefonicky (tel. 241 911 248),
písemně (CK Křížek s.r.o., Hájíčkova 206/15, 143 00 Praha 4),
i elektronicky na adrese: info@ckkrizek.cz.
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Katolická
charismatická
Konference
2018

Adresa redakce:
Kolejní 4, 160 00 Praha 6
E-mail: effatha@cho.cz
WEBOVÉ STRÁNKY CHO
Info o akcích, texty, fotogalerie apod.
www.cho.cz
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Foto: Vít Kobza

Finanční příspěvky:
Časopis vychází pouze díky
příspěvkům čtenářů.
Náklady na 1 ročník (tj. 3 čísla Effathy),
výrobu i distribuci činí cca 130 Kč.
Platbu lze provést převodem na účet číslo
450718001/ 5500, var. symbol 101, nebo
u přímo na Konferenci 2017 v Brně.
KOORDINÁTORKA OBNOVY
Kateřina Lachmanová
Kolejní 4, 160 00 Praha 6
E-mail: koordinator@cho.cz

Katolická charismatická
konference 2018
Foto: Vít Kobza

„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte
a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“
(Mt 11,28)

Č E R S T V É T I P Y P R O K N I H O M O LY
Morris West
V botách Rybářových
brož., 384 s., 449 Kč

Kateřina Lachmanová
Vězení s klíčem uvnitř
brož., 152 s., 179 Kč

Slavný román líčí dobu po
Koncilu a nečekanou volbu
papeže z Ukrajiny, který má za
sebou sedmnáct let v gulagu.
Byl sepsán před 60ti lety,
ale silně připomíná papeže
Františka.

Kniha pojednává o principech
usmíření, o důsledcích neodpuštění jak v životě jednotlivce,
tak i v životě společenství, církví
či národů. Čtvrté vydání.

James Mallon
Proměna farnosti
Z udržovacího režimu
k misijnímu zápalu
brož., 292 s., 299 Kč
Církev má jako hlavní úkol získávat učedníky, potažmo misionáře, a vycházet s radostnou
zvěstí ke všem lidem. A to by
mělo být někde vidět…Autor
nabízí řadu podnětů, co dělat,
aby se farnosti a sbory začaly
probouzet.
P. René-Luc
Vychoval mě gangster
(2., rozšířené vydání)
brož., 164 s., 199 Kč
Autobiografická kniha hosta
letošní Konference přináší svědectví o bouřlivém dospívání,
ale též o nečekaném obrácení, o Božím volání a o zápalu
P. Reného-Luca pro šíření
evangelia.
Briege McKenna
Zázraky se opravdu dějí
brož., 132 s., 219 Kč
Málokterá žena změnila život
tolika lidí a kněží jako irská
sestra Briege McKenna. Už
několik desetiletí cestuje po
světě a slouží Božím slovem
a modlitbou za uzdravení.

www.kna.cz

Aleš Opatrný
Příprava na manželství
brož., 124 s., 169 Kč
Příprava na manželství z pera
P. Aleše posloužila již bezpočtu snoubenců a manželských párů. Ani po letech
neztratila svou aktuálnost,
proto autor text upravil pro
knižní vydání.
Hanna Skandar (ed.)
Myšlenky svatého Šarbela
brož., 80 s., 139 Kč
Šarbel Machlúf (+1898 v Liba
nonu) je asi nejznámější světec
Středního východu z nedávné
doby. Díky pověsti Božího
muže jej vyhledávali křesťané
i muslimové. Jeho myšlenky
jsou svěží a plné duchovní
moudrosti.
Vojtěch Kodet
Tajemství
Božího království
CD MP3, 139 Kč
Časté téma Ježíšových kázání
nám osvětluje známý kazatel
otec Vojtěch. Vychází ve spolupráci s TV NOE, která promluvy vysílala na jaře tohoto
roku.

