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Žiji ten čas, kdy století jde vpřed;
je cítit, jak se mocně vzdouvá vzduch.
To list, jež popsali jsme my a Bůh,
nahoře kdosi začal obracet.
Je cítit, jak tu svítí s čistou stranou
vše nové téměř na dosah.
A ztichlé síly zkoumají, kde stanou,
a navzájem se měří v tmách.
Rainer Maria Rilke
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EDITORIAL

Zvláštní zážitek
Včera jsem zpracovával fotoalbum k osmnáctinám kmotřence. Ve stejné místnosti
sledoval můj syn ﬁlm Zachraňte vojína
Ryana. Nějak se mi to propojilo…
Film vypráví příběh několika amerických
vojáků při vylodění v Normandii v červnu
1944. Po dobytí pláže Omaha je jednotka kapitána
Millera vyslána najít vojína Ryana, jehož tři bratři již
padli. Mají za úkol přivést Ryana a odeslat ho domů do
bezbečí. Při této misi padne několik mužů, nakonec ale
vojína najdou. Ten však rozhodně odmítá opustit kamarády v boji. Zbylí členové záchranné Millerovy jednotky
tedy zůstanou se zdecimovanou jednotkou Ryana, která
v nerovném boji s Němci brání most přes řeku. Za velkých ztrát se jim nakonec podaří úkol splnit, ale kapitán Miller je smrtelně zraněn, když kryje ústup vojáků.
Před svou smrtí klade vojínu Ryanovi na srdce, aby svůj
těžce vykoupený život nepromarnil. Aby žil jako někdo,
za nějž položilo život několik vojáků na záchranné misi.
Příprava alba k osmnáctinám a ﬁlm o osmnáctiletém
vojákovi… to dvojí mne přivedlo k zamyšlení: Díky komu
žiju vlastně já? Díky kolika neviditelným obětem mých
i předků mohu být tím, kým jsem? Kolik lidí mi kdy
nezištně a skrytě pomohlo, takže i díky nim mohu žít
svůj život? Moji rodiče, učitelé, vedoucí ve skautu, příbuzní, přátelé, kněží, manželka, děti… Můj život je ale
drahý a vzácný hlavně Stvořiteli všeho (srov. Iz 43,4).
Proto on sám ve svém Synu sestoupil na zem a položil za
nás život – aby nám otevřel cestu Domů.
Nebojme se tedy i my každodenně přijímat svůj úkol.
Nebojme se nasadit pro dobro, a to i ve chvílích, kdy máme
dojem, že vítězí nadvláda temnoty. A hleďme i my nepromarnit svůj život!
Požehnaný nový rok přeje
Ignác Mucha
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KONFERENCE
O EVANGELIZACI
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REPORTÁ Ž

Olomouc 23. – 24. 11. 2018
Koncem listopadu se konala v Olomouci už třetí Konference o evangelizaci,
opět ve spolupráci Komunity Blahoslavenství a Arcibiskupství olomouckého,
za podpory nadace Credo. Neustále rostoucí účast potvrzuje, že program
je skutečně „výživný“ – kdo tam nebyl, má proč litovat! Přinášíme alespoň
krátký přehled toho, co se událo.

Program začal zostra – po modlitbě chval
nastoupil k mikrofonu P. Josef Prokeš z jihočeských Vodňan s velice zajímavým tématem „Nezájem o víru v ČR a jak na něj odpovídat“. Otec Josef není v oboru jen teoretik,
byť na podobné téma nedávno obhájil licenciátní práci v Římě. Před studiem v zahraničí
léta pracoval mj. mezi studenty v Českých
Budějovicích a v rámci této služby pořádal
pravidelné diskusní večery o víře pro veřejnost v sále jedné z místních hospod. A bývalo
narváno! I přednáška v Olomouci vzbudila
takové ohlasy, že není zbytí – bude nám ji
muset zopakovat na konferenci v Brně .
Odpolední workshopy byly o evangelizaci
v rámci farnosti (Václav Hron), o vytváření
společenství (P. Kamil Obr a spol.), o různých misijních stylech a jak objevit ten
svůj (Miriam S. z Anglie). Zajímavé a pro
mnohé nové téma mesiánských židů a souvislosti s jednotou církve vnesl do programu
Pavol Strežo se svým přítelem Eyalem
Friedmanem z Izraele. Kreativní skupina
mezitím zdobila katedrálu pro večerní přímluvnou modlitbu za národ.
Večerní modlitba v katedrále začala krásnými chválami pod vedením skupiny
Adorare z Valašských Klobouk. Po krátkém
úvodu Katky L. se pak lidé rozešli k připraveným přímluvným stanovištím, kde se v tichu
přimlouvali za konkrétní témata: Za rodiny
v nesnázích, za dospívající generaci, za lidi
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P. Josef Prokeš z Vodňan
v závislostech, za odstranění lži a korupce
z naší vrcholné politiky, za nové hlasatele
evangelia pro náš národ, za vzájemné vztahy
křesťanů v naší zemi, atp. Forma modlitby
byla jednoduchá, ale atmosféra silná. Napsal
nám poté jeden z kněží: „Modlitba v katedrále byla pro mě velmi hluboká; ukázala
mi směr, jak se mám za různé oblasti víc
modlit.“
Hlavní přednáška v sobotu dopoledne byla
opět „bomba“ – Miriam Swaﬁeld z Anglie
mluvila se zápalem o evangeliu Lk 15, především o hledání ztracené ovce, a ukázala
nám na něm Boží mentalitu – tu mentalitu,
kterou by si měl osvojit každý Ježíšův učedník. Poselství ťalo do živého, ale mnozí přítomní „profesionálové“ církve ocenili i vynikající způsob přednesu: živý, osobní projev
s hutným biblickým poselstvím, které bylo

ale neustále aktualizováno pro naši dobu,
pro náš život. (Doufám, že ani Miriam nebudeme muset dlouho přemlouvat a přijede
nás rovněž povzbudit na některou z příštích
konferencí do Brna).
V sobotních dělených programech zazněla
další praktická témata jako nové cesty pastorace (skupina kněží), o farních evangelizačních buňkách (FEB), o vedení evangelizačního týmu (P. Jakub Sadílek, OFM), o důležitosti malých skupinek (Miriam Swaﬁeld),
ale též velmi oceňovaný workshop Pavly
Petráškové o charismatech.

P. Vojtěch K. Koukal
z komunity Blahoslavenství
Jestli je vám teď líto, že jste s námi v Olomouci nebyli, nezoufejte – stěžejní audionahrávky přednášek lze najít na webu
www.evangelizace.eu.
A doufejme, že až si Komunita Blahoslavenství trochu odpočine, pustí se do plánování
další konference o evangelizaci.
Katka Lachmanová

Z ohlasů účastníků:

Eyal Friedman z Izraele a Pavol Strežo
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Na konferenci o evangelizaci se opět jako
dobrá volba potvrdila otevřenost vůči nekatolickým křesťanům. Hlavním hostem totiž byla
jáhenka anglikánské církve Miriam Swafﬁeld,
která slouží v Anglii především mezi vysokoškoláky. Její přednáška a workshopy bez zbytečných klišé připomněly, oč v následování

Biskup Josef Nuzík
Krista a v evangelizaci jde. Oslovilo mne její
nadšení pro autentické svědectví křesťanů
ve všech prostředích, kde žijí a kam se dostanou. Miriam nás bez moralizování přiměla
přemýšlet nad tím, zda je naše křesťanství
jen přežíváním nebo opravdovým životem
s Kristem. Poskytla nám plno praktických tipů
pro evangelizaci i každodenní život s Kristem,
ale vedla nás též ke sdílení zkušeností a k přímluvě za sebe navzájem.
Mou další radostí bylo vidět setkání mnoha
kněží ve velmi přátelském duchu. Budilo to

dojem sjezdu abiturientů po letech: smějící se hloučky u kávy, sdílení nápadů, kontaktů, vzájemná pozvání – to vše na mne
působilo občerstvujícím dojmem. Potěšila
mne i přítomnost otce biskupa Josefa Nuzíka
z Olomouce a jeho srdečné kázání: pobyl
s námi jako bratr, bez zbytečných oﬁcialit.
Děkuji komunitě Blahoslavenství za veškerou starost s organizací a všem ostatním,
kteří nám umožnili prožít společně a plodně
tak hezký čas.
Pavlína Bílková z Prahy

Miriam Swaﬁeld z Anglie
(tlumočí Katka L.)

Diskuse kněží o nových cestách v pastoraci
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Modlitba
za uzdravení
na ulicích…
a proč ne?
6 /

EVA NG ELI ZACE

Rozhovor s bratrem Columbou, CFR o důležitosti charismatu uzdravování, znamení
a zázraků v evangelizaci a o jeho nedávných zkušenostech na ulicích města Derry.
• Jak dlouho působí vaše komunita
v irském Derry?
Asi osm let, ale já jsem tu teprve šest let.
• Měls nějaké zkušenosti s modlitbou za
uzdravení, než jsi sem přišel?
Moji rodiče byli v Dublinu zapojeni do charismatické obnovy. Ale já jsem si modlitbu
za uzdravení spojoval jen s osobnostmi
jako je sestra Briege McKenna (srov. kniha
Zázraky se opravdu dějí). Nepovažoval jsem
ji za něco, co by se týkalo běžných křesťanů.
• A kdy došlo ke změně tvého přístupu?
Když jsem se začal přátelit s pastory a vedoucími z jiných křesťanských denominací,
hlavně s charismatickými a letničními sbory.
Viděl jsem mezi nimi skutečná uzdravení,
k nimž docházelo díky prosté modlitbě. To
mi bylo pobídkou, abych se o to zajímal víc.
• Ovlivnil tě někdo výrazněji?
Určitě knihy Johna Wimbera. John tak pevně
věřil, že Bůh chce uzdravovat lidi i dnes, že
o tom pár let každou neděli kázal a dva roky
se s lidmi neúspěšně modlil, než byl svědkem
prvního uzdravení. Také mě oslovila videa
Darrena Wilsona „On the Streets“ a „The
Finger of God“. Viděl jsem, jak normální
může uzdravení být a jak proměňuje ty, za
něž se ostatní modlili. Uvědomil jsem si,
že uzdravování patřilo k podstatě Ježíšovy
evangelizační strategie. Proč by nám dnes
nedal tentýž dar, aby vybavil dnešní církev
k pokračování v šíření evangelia?
• Pomohlo ti to tedy vykročit, začít se
sám modlit za uzdravení?
No, bylo pro mne obtížné věřit, že by
Bůh chtěl použít právě mne… Může nás

podkopávat myšlenka, že by to byla jen
pýcha. Velkou překážkou přijetí Boží moci
k modlitbě za uzdravení je podle mne duch
klerikalismu, který prostupuje celou Církev.
Ale nemyslím tím pouze církev katolickou;
pro mne klerikalismus neznamená jen rozdělování lidí na kněze a laiky, (tj. profesionály a amatéry – pozn. red.), ale jakékoli dělení křesťanů na „oni a „my“, přičemž označíme některé lidi za „vyvolené“,
zatímco my ostatní si už nepřipouštíme svou
zodpovědnost, nejdeme do rizika.
• Co bylo tím katalyzátorem, který ti dal
důvěru to zkusit?
Byl jsem pozván, abych promluvil na akci
pro mladé křesťany, kde byl také libanonský laik George Farhad. Došlo tam k mnoha
uzdravením, ale hlavně – všichni byli šokováni tím, jak normálně vše probíhalo. On
jen zdvihl Bibli a řekl: „My děláme pouze
to, o čem se tady píše.“
• Co vás na jeho službě uzdravování tak
překvapilo?
Právě to, že se to odehrávalo tak neokázale.
Požádal mě, abych se s ním modlil, a když
jsme se modlili, ptal se lidí, jestli něco cítí.
I když to bylo něco malého, děkoval za to
Bohu a prosil o více uzdravení. Viděl jsem,
že když jsme děkovali za to, co Bůh udělal,
otevřelo to víru toho člověka i mou vlastní,
abychom očekávali víc.
Není to jen o tom člověku, který se modlí;
jde o to, že tentýž Duch Svatý, který pozvedl
Ježíše z hrobu, je v nás a chce uzdravovat
skrze kohokoliv, kdo se mu s ochotou otevře.
Zjistil jsem, že uzdravování je daleko jednodušší, než jsem si myslel. Jde spíš o to, zda
jsem ochotný dát mu průchod.
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Zleva br. Columba, George Farhat, br. Seraphim

• Kdy jste začali pořádat vaše pravidelné
měsíční bohoslužby s modlitbou za
uzdravení u Sv. Josefa v Derry?
V září roku 2015. Zpočátku jsme nemysleli,
že by tam měl být aspekt modlitby za uzdravení, ale hned první pozvaný kazatel na tom
trval. O pár měsíců později tam byla uzdravena jedna paní, která měla velké potíže se
žaludkem. Její ošetřovatelka byla tak šokovaná, že začala chodit na tyto bohoslužby
pravidelně. Tak se to rozneslo mezi lidmi.
• A kdy začaly modlitby za uzdravení
zaujímat větší místo ve tvém životě?
V létě jsem se modlil za jednu mladou ženu,
která k nám chodila na biblický kurz – prosila o nějaké slovo pro život. Když jsem
se za ni modlil, Pán mi dal slovo poznání,
že s jejím žaludkem není něco v pořádku.
Potvrdila mi, že již od dětství má zažívací
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potíže a často zvrací. Později mi přišla říct,
že od naší modlitby už nezvrací.
• Co se v posledních letech změnilo
ve tvém postoji k modlitbám
za uzdravení?
Dřív jsem si myslel, že člověk se může odvážit modlit se za uzdravení jen tehdy, když
má nesmírně silnou víru a ví jistě, že Bůh
bude uzdravovat. Zjistil jsem však, že uzdravování je daleko jednodušší záležitost. Jde
spíš o to, zda jsem ochotný dát mu průchod.
Jsem ochoten riskovat a vypadat jako idiot,
když něco špatně pochopím? Jsem ochoten se zmýlit proto, aby Ježíš mohl být přijat
do lidských srdcí, aby docházelo k obrácení
a uzdravení? Objevil jsem, že jsme-li věrní
v malých věcech, Bůh nám dává víc: když
Bohu děkujeme za to, co již v něčím životě
učinil, víra roste a začnou se dít věci.

• Vzrostla skrze tuto zkušenost
i vaše víra?
Jistě, nyní očekávám, že když se s lidmi
modlím, něco se stane, že nějakým způsobem zakusí Pánovu přítomnost.
• Při jakých příležitostech se modlíte za
uzdravení – kromě náhodných setkání
na ulici a pořádání modlitebních
setkání v kostele?
Jako kněz jsem často zván k nemocným
a umírajícím, do rodin, kde třeba žijí jeden
či dva praktikující křesťané. Tehdy prosím Pána, aby mi dal slovo poznání. Často
mi pro ně slovo dá, a to může vést k modlitbě a k uzdravení. Dnes jsou lidé velmi
cyničtí, pohrdají církví jako něčím, co je
pro staré babky. Ale když se projeví Boží
moc a dojde k uzdravení, jejich přístup se
změní. Pak navrhnu, aby pozvali Ježíše do
svého srdce, aby přijali svátosti a obnovili
svůj život s Bohem.
• Zapojují se do služby uzdravování
také další lidé?
Vedu i druhé k modlitbě za uzdravení, pořádáme semináře na toto téma. Tam si lidé
mohou vyzkoušet modlitbu za uzdravení
v bezpečném prostředí, mohou se odvážit
riskovat. Je úžasné být u toho, když se při
modlitbě dějí věci.
Například Aine, která k nám chodí na biblické hodiny, měla zhmožděný kotník. Byla
uzdravena, a tak se mohla vydat na víkend
pro mládež. Tam se setkala s dívkou, která
měla rovněž problém s kotníkem; Aine
se jí zeptala, jestli se s ní může pomodlit.
Dívka souhlasila a během modlitby veškerá
bolest zmizela. Až pak sdělila, že jí kdysi
noha zůstala ve vratech a kotník má celý

zdeformovaný. Zvedla nohu, aby to Aine
ukázala – a k úžasu obou byla noha úplně
normální. Dívka pak v slzách říkala: „Tak já
teď zase můžu nosit šaty!“
Jindy měl Joe slovo poznání o něčím pravém
uchu. Ukázalo se, že jedna přítomná dívka
byla úplně hluchá na pravé ucho, nosila
naslouchátko. Joe se za ni dlouho (třikrát)
modlil, a nic se nestalo. Byl ale vytrvalý.
Mezitím přijel otec té dívky, aby ji vyzvedl,
a Joe se za ni modlil počtvrté. Ozvalo se lupnutí a dívka se rozplakala radostí, když zjistila, že je zcela uzdravena.
• Jakou zásadní věc jste se za poslední
dva roky naučil?
Že Boží láska je zjevná. Ale chce po nás, abychom šli do rizika a řekli „ano“, abychom s ní
spolupracovali.
• Jak vaše zkušenost ovlivnila vaše
vztahy s jinými křesťany?
Zjistil jsem, že Duch svatý mezi námi staví
mosty, a tak se může rozvíjet důvěra a přátelství s křesťany z jiných denominací, zejména
s charismatickými a letničními církvemi.
Někdy se mě ptají na něco z katolického
učení; bývají mnohem otevřenější, než bych
čekal. Měli jsme u nás například krátce rukavici sv. otce Pia, stigmatizovaného kněze,
a někteří si klidně přišli pro požehnání spolu
s katolíky. A když udílím svátosti, říkají mi,
že vnímají, jak velký dar je to od Pána.
To mi pomáhá, abych
viděl nově bohatství
naší víry.
(z časopisu Goodnews,
Nov-Dec 2017, překlad
Pavlína Bílková)

Více o této komunitě se můžete dozvědět v knize
„Františkáni z Bronxu“, KNA 2016.
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ST E J N É O TÁ Z K Y
PRO RŮZNÉ LIDI

Výslech
o životě

Jana a Ludvík Klimešovi
s vnoučkem Bartolomějem,
(pořadové číslo 19)

1 0 / V ÝS LECH
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etkání s Janou a Ludvíkem je pro mne
vždycky velkým povzbuzením
a radostí. Místo toho, aby si poté, co vychovali pět dětí, trochu vydechli nebo složili
ruce do klína, pouští se stále do nových
projektů. Jsou pro mne příkladem biblického stromu, zasazeného u vod, který
vydává stále dobré ovoce. V jejich domě se
pravidelně schází skupina lidí z různých
církví ke sdílení a k modlitbě. Klimešovi se
podílí na obnově českého pohraničí nejen
několikaletou prací ve sdružení Neratov,
ale i v projektu „Společně po nové cestě“,
který má za cíl vybudovat naučnou stezku
krajem Orlických hor. Již mnoho let jsou
Ludvík s Janou také aktivními členy šir-

šího společenství komunity Chemin Neuf.
V době komunismu zůstali věrni Kristu
a podíleli se například na organizování
výpravy českých poutníků na svatořečení
Anežky České do Říma. A protože vím, jak
důležitá je pro Klimešovi modlitba, přikládám i Ludvíkovu oblíbenou přímluvu:
Otče, vylej svého Ducha na svůj lid
a daruj nám nový pohled na Tvou slávu,
nové zakoušení Tvé moci,
novou důvěru k Tvému slovu,
nové odevzdání pro Tvou službu,
aby tvoje láska byla v našem středu
a aby přišlo tvoje království. Amen
Pavlína Bílková

• Jak a kdy asi začal tvůj život z víry?
Jana: Narodila jsem se koncem války do
katolické rodiny. Náboženský život v naší
rodině probíhal neformálně, byl součástí
mého života od narození. Ovšem současně
probíhal ve společnosti postupný odklon
od Boha a od církve. Přinášelo mi to zvlášť
v dospívání různé problémy. Nikdy mi ale
nenapadlo prezentovat se jinak, než že jsem
křesťan. Ale jinak musím říci, že život z víry
je celoživotní proces, pořád se na tom musí
pracovat.
Ludvík: Můj otec vstoupil po 2. světové
válce do KSČ, ale dlouho tam nevydržel,
brzy zjistil, co jsou komunisti zač a začátkem padesátých let z KSČ vystoupil. K víře
ho přivedli jezuité u sv. Ignáce v Praze
a otec mé ženy, no a já jsem začal ministrovat u sv. Václava v Nuslích. Měli jsme výborného kněze, pátera Jiřího Kabáta, který se
i přes problémy, které mu to působilo, ministrantům věnoval. Měli jsme i svůj časopis.
Otce brzy následovala i maminka a tak měli
v Nuslích po letech i církevní svatbu. Snad
nemusím rozvádět, co to pro naší rodinu

Svatba
3. 7. 1965
v těch letech znamenalo. Otec skončil coby
bankovní úředník a stal se pomocným dělníkem u zedníků, maminka také pracovala
jako pomocná dělnice a svačinářka. Takže
moje cesty k víře začaly díky mým rodičům.
• Jak se vyjasňovalo tvé povolání?
Jana: Dlouho jsem s tím měla problém, protože můj život se odvíjel úplně jinak, než
jsem ho představovala. Pak jsem ale jednou
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Zlatá svatba , dospělé děti s fotkou
z dětství – stejná sestava jako
na horní fotograﬁi.

objevila v knize „Hadráři z Emauz“ výrok
Abbé Pierra, že „život je spíš souhlas než
volba“. Od té doby jsem se snažila porozumět tomu, jak mě Bůh vede.
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Ludvík: Můžu jen děkovat Hospodinu, že
jsem se seznámil s mou ženou, která mě
svou trpělivostí a laskavostí provází a společně se snažíme kráčet životem.

• Ovlivnil někdo podstatně tvé hledání?
Jana: Bůh mi přivedl do cesty mnoho úžasných lidí. Ale pokud mám někoho jmenovat,
bude jich několik: především můj tchán. Již
nežije. Chodil nás navštěvovat v době, kdy
ještě nebyl mým tchánem – s mým otcem se
znali ze zaměstnání. Měl úžasný cit pro to,
jakou mi doporučit četbu, někdy mi i knihy
nosil. Další důležitý člověk byl P. Alois Švec,
salezián. Jezdili jsme za ním se skupinou
přátel do Modlan ještě za totality, čím jsme
naplňovali skutkovou podstatu trestného
činu „maření státního dozoru nad církvemi“.
Nezastupitelná osoba je můj manžel. Celých
53let, co jsme spolu, má se mnou nehynoucí
trpělivost a mohu s ním probírat svoje krize,
nejistoty, hledání, ale i radosti.
Zásadním způsobem mě ovlivnily i moje
děti. Odpovídejte na všetečné až drzé otázky
pěti puberťákům, kteří vám vidí do žaludku
a bezpečně poznají, jsou-li vaše odpovědi
upřímné, nebo je chcete jen tak odbýt.
Když došlo ke změně režimu, začaly se rýsovat nové možnosti. Děti seznaly, že v náboženských otázkách zaostávám, a tak mě přihlásily k saleziánům ke studiu Malé teologie. V posledních letech bylo pro mě důležité setkání s komunitou Chemin neuf.
Znamenalo to poznání osobního Boha
a objev modlitby chval.
Ludvík: Kromě mé ženy přicházely na cestě
víry podněty neustále, ale myslím, že ne
vždy jsem měl dostatek pozornosti, abych
reagoval na všechny, které mi byly nabízeny.
• Je pro tebe zvláště důležitá nějaká
pasáž z Bible? Jaká a proč?
Jana: Mám nejoblíbenější Lk 24,13 až
do konce, o zjevení Krista učedníkům na
cestě do Emaus. Ráda si představuji, že jdu
s nimi také a poslouchám Ježíše, jak nám
všechno vykládá. Také mám oblíbený text

Dědeček s nejmladší
vnučkou Josefínou
(pořadové číslo 20)

z 1Sam 3, 1-10. Chci také poslouchat hlas
Hospodina.
Ludvík: Mám moc rád žalm 84 a mohu
říci, že se mi často nějak připletl do života,
ta nabídka Hospodinových příbytků mi
pomohla… No a žalm 117 obsahuje v podivuhodné zkratce všechno, co potřebujeme.
• Máš nějakého oblíbence v dějinách
církve?
Jana: Pro mne je nesmírně důležitá Matka
Boží Maria. Protože naprosto přirozeně podřídila své představy Boží vůli. Život matky
Syna Božího jí z lidského pohledu přinášel
neustálé těžkosti. Ale ona s ním byla naprosto vnitřně sjednocena, takže Ježíš se na ni
mohl úplně spolehnout.
Ludvík: Po pravdě řečeno je to sv. Maří
Magdaléna: Její setkání s Kristem po jeho
zmrtvýchvstání mě dává odvahu, že i pro
mne je Boží náruč otevřená.
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Oslava Ludvíkových narozenin (zpívají jeho děti)

• Máš nějaké téma, které prochází tvým
životem a službou jako červená nit?
Jana: Občas se vynoří nějaké téma nebo
problém, který mě delší dobu provází nebo
spíš pronásleduje. Není to pořád stejné.
Ludvík: Nevím, jestli se má žena dá přirovnat k červené niti, asi by se jí to nelíbilo.
• Jaká knížka tě v poslední době oslovila
a proč?
Jana: Graham Greene, Moc a sláva. Proč, to
se nedá popsat. To se musí číst.
Ludvík: Musím se přiznat, že k mé škodě
moc nečtu, i když máme knížek doma dost.
Vždycky si umiňuji, že to napravím, ale
nějak se mi to nedaří… No ale přece něco:
právě jsem začal číst knížku od Štěpána
Smolena, Buď, kde jsi.
• Jaký ﬁlm tě v poslední době zaujal?
Jana: Do kina moc nechodím. Ale před časem
jsem viděla na televizi NOE ﬁlm Poutník.
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Ludvík: Mám rád ﬁlmy, které k nám přicházejí z Francie v rámci Net for God. Díváme
se na ně většinou ve společenství.
• Jakou rád posloucháš hudbu?
Jana: Tak zvanou vážnou. Něco z folku,
např. Oboroh. Též některé duchovní písně.
Ludvík: Můj otec hrál na violoncello, takže
si rád tuto hudbu poslechnu a vzpomínám
na svého otce i matku. Stále více si uvědomuji, co jsem jim zůstal dlužen.
• Co tě v životě těší a co tě dlouhodoběji
trápí?
Jana: Velice mě těší pozorovat nejdřív moje
děti a teď vnoučata, jak se z nich postupně
vyvíjejí osobnosti. Trápí mě, když vidím, že
dělají chyby, které jim mohou zkomplikovat
život, anebo když vidím, že prožívají nějaké
trápení.
Ludvík: Moje nestálost a vrtkavost. A těší
mne, když se z toho občas proberu.

• Co bylo v tvém životě dosud nejtěžší?
Jana: Pomyšlení na smrt. Zatím se nemohu
zbavit obav, že to nebude nic lehkého.
Ludvík: Nemám to seřazeno a myslím si
po pravdě, že Hospodin je ke mně až moc
dobrý.
• Co tě přitáhlo k Charismatické obnově
a co tam nacházíš?
Jana: Katolickou charismatickou konferenci (se vším všudy) jsem dostala od rodiny
k narozeninám. Ale k charismatické obnově
jsem se již přiblížila díky komunitě Chemin
neuf, kde jsme s manželem v širším společenství.
Ludvík: Když jsem (už v důchodu) působil
v Neratově, setkal jsem se v Bartošovicích
v O.h. s komunitou Chemin Neuf a spolu
s manželkou jsme poznali, jak krásné je
Hospodina chválit.

změnil, ale s Obnovou to nesouvisí, spíše
s mou tendencí všechno zařizovat sám, bez
zkoumání, zda je to v souladu s Boží vůlí.
• Měl bys chuť změnit některé ze svých
vážných rozhodnutí, když se díváš
zpátky?
Jana: Raději ne.
Ludvík: Je toho hodně, ale vím, že Hospodinova věrnost je věčná. O tom je ten můj
oblíbený žalm 117.
Mějte se hezky a děkuju moc!
Pavlína

• Jaká vidíš v Obnově úskalí?
Jana: Někteří křesťané i kněží spatřují
v tomto hnutí cosi nepatřičného. Někdo také
není disponován ke spontánním projevům
při modlitbě a chválách. Mluvení v jazycích
není každému dáno a může v tom spatřovat
něco podivného. To všechno může lidi odradit. A to je škoda. Charismatická obnova je
úžasné dílo pro oživení víry a rozšiřování
Božího království.
Ludvík: Kdyby nezůstala takovou jaká je, to
je radostnou a otevřenou.
• Prošel sis v Obnově něčím, co bys dnes
viděl a dělal jinak?
Jana: Pro mě, která jsem prošla výukou
náboženství před sedmdesáti lety, je všechno
tak npvé a úžasné, že se z toho jenom raduju.
Ludvík: Při pohledu zpátky bych toho hodně

Ludvíkova druhá promoce, tentokrát
na Univerzitě třetího věku (U3V).
Některé účastníky to zmohlo...
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Vitráž s motivem
Panny Marie
rozvazující uzly
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Nové poutní místo
v Kravařích?

P. D A N I E L V Í C H A

Když před několika lety nastoupil otec Daniel Vícha jako
farář do Kravař u Opavy, začal občas hovořit o Panně
Marii rozvazující uzly. Nyní tam lidé začínají jezdit na
pouť. Otec Daniel vypráví, jak k tomu došlo.
Už před příchodem do Kravař jsem se několikrát modlil onu novénu s modlitbou
papeže Františka, moji přátelé také. Nabídl jsem ji tedy
i svým novým farníkům. Byl
jsem překvapen, že během
dvou týdnů se novén rozebralo přes 300 výtisků!
Zhruba po roce přišel nápad vyplnit největší čiré
okno v našem krásném kostele vitráží, protože původní
vitráže byly zničené za války. Nemuseli jsme dlouho
přemýšlet: napadlo nás, že
by na něm mohla být právě Matka Boží rozvazující
uzly. Farníci bleskurychle
sesbírali potřebné ﬁnanční
prostředky. Téměř do roka
a do dne se v našem kostele objevila nádherná vitráž,
velká 26 čtverečních metrů, s motivem Panny Marie
Přímluvkyně, podle původního milostného obrazu v německém Augsburgu.
(Právě tam ji kdysi objevil
nynější papež František,
který se k ní často utíká –
pozn. red.)

Tím to však neskončilo. Nejen
lidé z farnosti, ale i z dálky začali do kostela přicházet a svěřovat Panně Marii své osudy.
Před obraz jsme tedy umístili velkou skleněnou nádobu,
do které může každý vložit na
lístku svá trápení. Ta se začala
neuvěřitelně rychle plnit. Na
všechny tyto úmysly pamatujeme pokaždé v přímluvách
a každou první sobotu v měsíci je za ně sloužena mše svatá.

Netrvalo dlouho a farníci začali přicházet s tím, jak jim
Matka Boží v různých těžkých situacích pomohla.
Někdy jinak, než by čekali,
jindy tak, že se s daným problémem strhla lavina jiných
problémů, které se následně
urovnaly. Mohu tak dosvědčit, že Panna Maria opravdu
umí rozvazovat uzly v našich
životech, na které sami nemáme sílu ani moudrost.
Věřím, že s touto vitráží přišlo do naší farnosti velké Boží
požehnání: všechny vás tímto
zvu k Panně Marii rozvazující
uzly do Kravař u Opavy.
Kostel sv. Bartoloměje
v Kravařích
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Sektářské sklony
Carlo Carretto (1910–1988) psal tyto
prorocké řádky už v době začínajícího
Koncilu, který k radosti mnohých otevřel dveře ekumenismu a rovněž úctě
vůči jiným náboženstvím. Jeho myšlenky nabývají opět na aktuálnosti...

I

dnes večer mne doprovází do poustevny
na adoraci Abdaraman. Jdeme spolu asi
dvě stě metrů, držíme se za ruce a hovoříme o všem možném. Je mu asi osm let,
je to hezký, snědý míšenec. Abdaraman je
mohamedán. Jeho otec Aleck je dobrý muž
s hlubokou vírou a početnou rodinou. Je
velmi chudý, ale nekrade, žije jen ze své
práce na poli.
Slunce již zašlo, je svěží vzduch, právě tak
na procházku. Máme se s chlapcem rádi,
vždycky je o čem povídat. Dnes je však nějak
zamlklý. Asi by mi rád něco řekl, ale nemá
odvahu. Ptám se:
„Abdaramane, copak se ti přihodilo, že dnes
nic neříkáš?“ Ticho.
„Neměl jsi nic k jídlu?“ Ticho. „Dostals
výprask od tatínka?“ Ticho. „Utekl ti z klece
fenek?“ Ticho…
„Nesvěříš se svému příteli, bratru Karlovi?“
Abdaraman se dá do pláče, jeho polonahé
tělíčko se celé zmítá. Pláče celou bytostí,
slzy mu smáčejí tváře i celé bříško. Musím
počkat, až se utiší… „No tak, proč jsi tolik
plakal?“
„Plakal jsem, protože nejsi mohamedán.
A nechceš být!“
„Ale proč bych měl?!“ zvolal jsem. „Jsem
přece křesťan, věřím v Ježíše Krista. Modlím
se k Bohu, který stvořil nebe a zemi, tak jako
ty. Naše modlitba jde do stejného nebe, protože Bůh je jeden, můj i tvůj. A má nás rád.
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Budeš-li poslouchat své svědomí, přijdeš do
nebe. Tam přijdu i já, budu-li dělat, co mi
přikazuje Bůh. Proto už neplač!“
„Ne, ne!“ volá chlapec. „Jestli se nestaneš
muslimem, přijdeš do pekla, tak jako všichni
křesťané.“
„No tohle! Kdo ti řekl, že přijdu do pekla?“
„Taleb (učitel koránu). Všichni křesťané
prý přijdou do pekla. A já nechci, abys tam
přišel!“
Došli jsme k poustevně a Abdaraman se zastavil. Má mě moc rád, ale jeho láska naráží na
jakousi zeď. Říkám mu znovu: „Nevěř tomu,
že přijdu do pekla jen proto, že jsem křesťan.
Já také nevěřím, že ty tam přijdeš jen proto, že
jsi mohamedán. Možná jsi jen talebovi dobře
nerozuměl… Buď klidný, jdi domů a pomodli
se, já se jdu též modlit. A na závěr řekni Pánu
Bohu to, co mu říkám i já: Pane, učiň, ať jsou
všichni lidé spaseni… A teď už běž!“
Vešel jsem smutně do malé světničky z bláta,
kterou postavil sám Charles de Foucauld
(inspirátor Malých bratří Ježíšových, s nimiž
žil na Sahaře i bratr Carlo – pozn. red.).
Chtěl, aby mu všichni říkali „malý bratr“.
Po letech přátelského soužití s místními tu
byl zavražděn zfanatizovanými členy téhož
kmene, do nějž patří i Abdaraman.
Dnes večer mi dá modlitba zabrat. Mám
v hlavě vír myšlenek. Ubohý Abdaraman!
Už teď je obětí fanatismu, obětí nemístné
horlivosti tzv. „Božích mužů“, kteří by poslali
do pekla polovinu lidstva jen proto, že není
jako oni.
Jak to vše bolí! Místo toho, aby náboženství lidi spojovalo, stává se hradbou, za níž
se skrývá smrt, nebo aspoň skrytá nenávist. Lepší je bloudit ve tmách, než vlastnit
podobné světlo!
•••

Carlo Carretto s dětmi
Tuaregů na Sahaře

Víc než hodinu mi nešlo se usebrat. Náhle
jsem zjistil, že pláču i já. Při zpytování svědomí, kdy jsem chtěl očistit svou duši od
všeho sektářství, se mi vybavila vzpomínka
z dětství.
Bylo mi tehdy také osm let. Žil jsem v italském městečku, jehož obyvatelé sice nebyli
příliš zbožní, ale o to více lpěli na svých tradicích.
Jednou přišel do městečka nějaký muž
(zjevně evangelík – pozn. red.) a dům od
domu prodával knihy. Nevěděl jsem, oč
jde, ale poprvé v životě jsem zaslechl slovo
„Bible“. Lidem, zvláště ženám, se něco
nepozdávalo. Tu z jednoho okna vystrčila
hlavu hysterická madam a ječela: „Fousáči,
haló! My tvé náboženství nepotřebujeme.
Táhni, odkud jsi přišel!“ Nám klukům to
stačilo…
Muž byl celý bledý. Šel ulicí, knihy vlekl
v černém zavazadle. Náhle po něm jedna
žena hodila zakoupenou knihu. Muž se pro
ni pokorně sehnul, ani se neohlédl. Pak ale
dostal prvním kamenem do zad. Přidal do

kroku, kluci za ním – každý v ruce pořádný
kámen. Já byl mezi nimi.
Byl květen, večer jsme šli do kostela na májovou. Pan farář nás pochválil, že jsme ubránili pevnost naší farnosti…
Zdánlivě se nic nestalo. Až ve světle dnešního večera... Nikdy jsem se nezpovídal, že
jsem hodil kamenem po bezbranném člověku. Bylo to přece z náboženské horlivosti.
Nikdo v tom neviděl nic špatného.
Uplynulo ani ne půl století, a všechno je
jinak. Něco je ve vzduchu. Vanutí Ducha je
patrné po celém světě. Pravda a láska se touží
znovu setkat. Slyšíme volání po opravdové
úctě k lidské osobě… Touha poznat se a vzájemně se pochopit je větší, než staré pokušení
uzavřít se v pevnosti své domnělé pravdy.
Můj malý, dobrý Abdaramane, neboj se!
Budeme se mít pořád rádi a sejdeme se –
nejen v nebi…
Z knihy Carlo Carretto, Dopisy pouště,
nakl. Cesta, 1994, s. 73-79
(redakčně kráceno).
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Dopis
z Karmelu sv. Josefa
Milí čtenáři Effathy,
již několik let nás spojuje vzájemné pouto,
o kterém možná ani nevíte: Nejenže jedna
z našich sester, sr. Sára (dříve Silvie) několikrát moderovala Katolickou charismatickou konferenci, když ještě bývala v Českých
Budějovicích a Třebíči, ale také po mnoho let
doprovázíme konferenci svými modlitbami.
Zpětně též posloucháme přednášky, které na
ní zazněly. Zřejmě proto nás nyní oslovila
Katka L., zda bychom do Effathy nenapsaly
něco o tom, co nyní aktuálně prožíváme.
Jak již mnozí víte, rozhodly jsme se po
dlouhém hledání a rozlišování přestěhovat z Prahy Hradčanského náměstí do malé
vesničky Drasty (za Prahou poblíž Klecan).
V lednu tohoto roku jsme proto koupily od
Vyšehradské kapituly dosti zdevastovaný
zemědělský statek, který získala v restitucích.
Důvodem našeho stěhování není jen zvyšující se hluk ve středu města a nepatrná
zahrádka, ale také to, že pro nedostatek prostoru nemůžeme více sdílet náš život modlitby s ostatními věřícími i hledajícími.
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Někdo nazval oblast kolem Drast „středočeskými Sudety“, jakousi Bohem i lidmi
zapomenutou zemí... Mnoho let zde „hospodařilo“ zemědělské družstvo, desetiletí
se čekalo na restituce, a tak se o tento pozemek nikdo nestaral. Pro nás to byl zpočátku
po klopotném hledání vhodného pozemku
jakýsi „sňatek z rozumu“; postupně jsme si
však toto místo zamilovaly... Je zde velký
prostor, ticho a krásná, i když zanedbaná
příroda. To vše na nás působí po mnoha
letech života ve velmi stísněných prostorách bez zahrady blahodárně.

Získávání území pro Boha
Chtěla bych s Vámi sdílet zkušenost, která
nás v minulých letech oslovila právě v přednáškách konference CHO – téma „získávání
území“ pro Boha. Od počátku jsme si uvědomovaly, že celý proces stěhování kláštera
značně přesahuje naše lidské možnosti, není
v našich silách. Jde o velké množství rozlišování a rozhodování, tlaků a okolností, které
někdy ani nemůžeme ovlivnit. Vnímaly jsme
a dosud vnímáme, že je nutné celý proces

„promodlit“ a svěřovat do ochrany Boží, aby
nás tím provedl on sám.
Nejde nám jen o materiální obnovu budov
a zahrady, ale také – spíš především – o znovuzískání tohoto území pro Boha. Asi před
dvěma lety jsem si přečetla text blahoslaveného Františka Palau, španělského karmelitána z 19. století (viz dále). Bl. František
prožil pohnutý život, byl pronásledován ze
strany státu i církve, mnoho let musel žít
ve vyhnanství. Přesto ho Bůh obdaroval
výjimečnou, mystickou láskou k tajemství
církve, kterou začal žít a hlásat. Na jeho podnět jsme se tedy začaly každý den modlit:
„Prosíme tě za celé území Drast a jeho
okolí, aby se Bůh duchovně ujal tohoto
území, aby tam Boží Duch mohl svobodně
působit a konat v srdcích všech lidí, a toto
místo aby se stalo místem pokoje a prožívané Boží přítomnosti.“
A vnímáme, jak se tato modlitba naplňuje.
Máme ohlasy od mnoha brigádníků, kteří
nám sem přijeli pomáhat, jak se zde cítili
dobře i přes „nevzhlednost“ okolí. Je pro
mě inspirativní si uvědomovat, jak stvořené skutečnosti a příroda odrážejí to,

co se může dít a děje v oblasti duchovní.
Od jara jsme začaly do Drast jezdit každou sobotu s celou komunitou na brigádu.
Vyvozily jsme desítky kontejnerů odpadu
ze skládek, vytvořených lidmi za celá léta.
Začaly jsme pracovat na zahradě, křovinořezem jsme likvidovaly kopřivy vzrostlé do
výšky člověka, později jsme motorovou pilou
a zahradními nůžkami začaly čistit houštiny
náletů, přes něž mnohdy nešlo ani projít...

Zahrada duše
Představuji si vždy, že to, co se děje na
pozemku v oblasti materiální, se zde
děje a bude dít i v oblasti duchovní. Naše

Ze sobotní brigády v Drastech
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Vizualizace klášterního areálu
duchovní matka sv. Terezie Veliká přirovnávala lidskou duši k zahradě, v níž se prochází
„Božský Zahradník“. Duše bez modlitby je
jako zarostlý pozemek, kde bují spousta
plevele a kde se nelze volně pohybovat...
Modlitbou se „zahrada naší duše“ kultivuje
tak, aby se v ní Ježíš mohl volně procházet
a zahrada mohla přinášet plody.
A tak se nám práce na místě našeho budoucího kláštera stává modlitbou, aby se zde
děla v duších lidí i v oblasti neviditelné tatáž
kultivace, jaká probíhá díky práci mnoha lidí
ve sféře viditelné.

Dům Navštívení
Protože samotný dvůr je kulturní památkou s vícero domy, které jako klášter nevyužijeme, musely jsme se rozhodnout, jak
s nimi naložíme. Jeden centrální dům jsme
se rozhodly přebudovat na dům pro hosty,
v současnosti se již opravuje. Chtěly bychom
tak dát možnost Vám všem, kteří byste se
v budoucnu chtěli duchovně ztišit, načerpat
nebo si i „jen“ pár dní fyzicky odpočinout,
abyste měli možnost přijet a strávit nějakouMichelle
dobu v místě
kláštera
Morankontempativního
s papežem Františkem
a v přítomnosti modlících se sester.
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Dům jsme nazvaly Domem Navštívení. Je pro
nás odkazem na událost navštívení Panny
Marie u sv. Alžběty, které bylo skutkem praktické lásky, lidskou spoluúčastí a sdílením,
ale též prorockou událostí v životě obou žen,
neboť bylo vedeno Duchem Svatým.
Dům Navštívení má také ukazovat na naši
otevřenost pro přijetí hostů a ochotu sdílet
náš život. Za patronku Domu jsme si zvolily svatou Alžbětu od Trojice (1880–1906),
které Bůh dal prorocké poslání vzhledem
k laikům: učit je žít všednodennost z tajemství Trojice a z hlubokého prožívání svátosti
křtu a eucharistie.

Budoucí dům pro hosty

Prosba o pomoc
A protože i karmelitky někdy potřebují modlitbu , chtěly bychom Vás tímto poprosit
o modlitební spoluúčast na našem stěhování, aby nešlo jen o hmotnou rekonstrukci
budov, ale o duchovní obnovu celého místa.
A kdybyste v budoucnu někdo chtěl přiložit
ruku k dílu, rády Vás přivítáme na některé
ze sobotních brigád. Pravidelně o nich

informujeme na našich webových stránkách:
http://bosekarmelitky.cz/stehovani/.
Pokud se cítíte naším projektem osloveni,
budeme rády i za každý ﬁnanční příspěvek,
(č. účtu viz níže). Možná Vy sami přispět
nemůžete, ale znáte někoho, kdo má větší
ﬁnanční možnosti. Budeme vděčné za Vaši
přízeň i za jakoukoli formu pomoci.
Za komunitu bosých karmelitek v Praze
sestra Milada

Pro případné dárce č. účtu: 115-3844130247/0100 (KB)

Bl. František Palau

Modlitba
za národ
Bůh ve své Prozřetelnosti určil,
že nám od našeho zla nepomůže a nedaruje nám své
milosti jinak než skrze modlitbu, a že skrze modlitbu některých spasí
jiné (Jak 5,16n). Jestliže nebesa dala rosu
shůry a oblaka spustila déšť práva, jestliže se otevřela země a zplodila Spasitele
(Iz 45,8), bylo to proto, že Bůh chtěl, aby
jeho příchod předcházelo hlasité volání
a prosby patriarchů, a zvláště modlitby
jedinečné Panny, která vůní svých ctností
naklonila nebe a stáhla do svého lůna
nestvořené Slovo. Přišel Vykupitel a skrze
ustavičnou modlitbu smířil svět se svým
Otcem. Aby však modlitba Ježíše Krista
a plody jeho vykoupení mohly být přijaté
v nějakém národě nebo lidu, aby je měl
kdo osvítit hlásáním evangelia a vysluhováním svátostí, je nezbytné, aby se našli
lidé, kteří by nejdříve voláním a prosbami,
modlitbou a obětí získali tento lid pro Boha
a smířili ho s ním.

K tomuto cíli jsou mimo jiné
nasměrované i oběti, které přinášíme na našich oltářích. Svatá
hostie, kterou na nich Otci každý
den obětujeme spolu s našimi
modlitbami, není pouze vzpomínkou na život, utrpení a smrt
Ježíše Krista, ale zároveň zavazuje dobrého Boha, aby daroval
milost vykoupení, které je dílem
jeho Syna, národu, kraji, městu, vesnici,
člověku nebo lidem, za něž je sloužena mše
svatá. V ní se vyprošuje smíření s Otcem, tedy
obrácení národů.
Aby jeho milost mohla být udělena také těm,
kdo o ni neprosí, či prosit nemohou nebo
nechtějí, Bůh nařídil a přikazuje: „Modlete
se jeden za druhého, abyste byli spaseni“ (Jak
5,16n). Jestliže Bůh daroval milost obrácení
svatému Augustinovi, vděčíme za to slzám
svaté Moniky; a církev by neměla svatého
Pavla – jak to tvrdí jeden ze svatých otců –
kdyby nebylo modlitby svatého Štěpána.
Bůh tedy uděluje lidem své milosti především
skrze modlitbu, protože chce, abychom v něm
poznávali pramen, ze kterého vyvěrá všechno
dobro, a také prostřednictvím modlitby nás
zachraňuje od všech nebezpečí, léčí naše rány
a utěšuje nás v trápení.
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Podivuhodný světec otec Pio z Pietrelciny (1887–1968) slavil letos
v nebi hned dvojí velké výročí: sto let
od stigmatizace, která trvala přesně
padesát let (až do jeho smrti), a padesát let od jeho narození se pro nebe.
Byl známý jako neúnavný zpovědník,
ale hlavním posláním byl bezpochyby
přímluvcem u Boha – a je jím podnes.
Svatořečil ho Jan Pavel II. roku 2002
v Římě. Přinášíme krátké svědectví
o síle jeho přímluvné modlitby.

Po 8. září 1943 se v oblasti Bari na jihu Itálie
vyskytovali piloti angloamerického letectva
různých národností (Angličané, Američané,
Poláci, Palestinci) a různých vyznání (katolíci, pravoslavní, muslimové, protestanti,
židé). Měli za úkol uskutečňovat pravidelné
nálety na italské území, přičemž byli opakovaně svědky neuvěřitelného úkazu. Pokaždé,
když se s letadly blížili ke Garganu, přesněji
do oblasti San Giovanni Rotondo, uviděli
na nebi postavu jakéhosi mnicha, který jim
rozpřaženýma rukama s ranami v dlaních
zabraňoval shodit bomby. Jihoitalská Foggia
a prakticky všechna města Apulie byla bombardována opakovaně, ale na San Giovanni
Rotondo nedopadla jediná bomba.
Přímým svědkem neslýchané události byl
i generál italského letectva Bernardo Rosini,
který patřil k letecké jednotce operující
v Bari po boku spojenců.
„Pokaždé, když se piloti vraceli z mise,“
vyprávěl mi generál Rosini, „mluvili o tomto
mnichovi, který se zjevoval na nebi a odkláněl letadla, takže byla nucena vrátit se zpět
s nepořízenou. Ostatní velitelé se tomu
jen nevěřícně smáli. Ale když se to opakovalo a svědky úkazu byli pokaždé jiní
piloti, velící generál se rozhodl zasáhnout.
Sám se ujal velení jednotky bombardérů,
která měla rozkaz zničit německý vojenský
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sklad, nacházející se právě v San Giovanni
Rotondo. Do té chvíle se však nikomu nepodařilo ani letět tím směrem, kvůli tajemné
postavě mnicha na obloze.
Podivná situace se opakovala už delší dobu,
takže po odletu jednotky zavládlo na zemi
velké napětí. Všichni jsme byli zvědaví, jak
ta operace skončí. Když se letka vrátila,
běželi jsme, abychom se co nejdřív dozvěděli, jak to dopadlo.
Americký generál byl naprosto zmaten.
Jakmile se totiž přiblížili k cíli, on a jeho
piloti spatřili, jak se na obloze objevil mnich
s rozpřaženýma rukama. Bomby samovolně
vypadly z letadel a dopadly někam do lesů.
Letadla se otočila směrem k návratu, a to
bez zásahu ze strany pilotů!“
Ten večer byla událost středem rozhovorů
a diskuzí. Všichni se ptali, kdo je ten přízrak, který poslouchají i letadla. Někdo
řekl velícímu generálovi, že v San Giovanni
Rotondo žije stigmatizovaný řeholník, kterého všichni pokládají za světce, a že možná
on je tím „sabotérem“. Generál tomu nevěřil, ale prohlásil, že jakmile to bude možné,
osobně tam zajede.
Po válce se generál v doprovodu některých
pilotů opravdu vydal do kapucínského kláštera. Jakmile vstoupil do zákristie, potkal
skupinu kněží. Ihned mezi nimi poznal
toho, který mu zastavoval letadla. Otec Pio
k němu s úsměvem přistoupil, položil mu
ruku na rameno a zvolal: „Tak ty jsi ten, co
nás tu chtěl všechny vyhodit do povětří!“
Pohled a slova otce Pia generálem hluboce
otřásla. Padl před ním na kolena. Otec Pio
mluvil jako obvykle místním nářečím, ale
americký generál mu rozuměl – byl přesvědčený, že mluvil anglicky. Stali se pak přáteli.
Generál, který byl původně evangelík, se
nechal přijmout do katolické církve.
Z knihy Renzo Allegri, Miracoli di padre Pio
přeložil Jan Lachman

Jak otec Pio odkláněl
bombardéry
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Národní seminář kurzů Alfa
Kdy: 26. 1. 2019
Kde: modlitebna KS Praha
(Na Žertvách 23, Praha 8)

Škola Marie
Kdy: 8.–10. 3. 2019
Kde: Hosín u Českých Budějovic
Úvodní víkend šestileté školy křesťanského
života a evangelizace, více info na
skolamarie.mounthosin.cz.

Katolická charismatická
konference 2019
Kdy: 10.–14. 7. 2019
Kde: Výstaviště BVV v Brně
Pozvání přijal P. Michal Zamkovský,
misionář ze Slovenska. 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.

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

ENTERjunior
Kdy: 21. 7.–27. 7. 2019
Kde: Diecézní centrum
života mládeže Ktiš
Tábor pro mládež 13–15 let, více info na:
www.entercamp.cz
Přihlašování na oba tábory od 1. 3. 2019

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.
Buďte svatí, neboť já, Hospodin,
jsem svatý
Kdy: 21.–24. 2. 2019
Exercicie pro muže, inspirované exhortací
papeže Františka o svatosti.
PECKA
Kdy: 1.–3. 2. 2019
Víkendovka pro mladé od 15 do 19 let
Jeho ranami jsme uzdraveni
Kdy: 7.–10. 3. 2019
Postní duchovní cvičení pro všechny.
Přednáší Pavel Mikšů.
Židovské kořeny naší víry
Kdy: 30. 3. 2019 (9.30–19.30)
Přednáší sestra Agnès Bruyère
z Komunity Blahoslavenství,
která již dvacet let žije v Izraeli.

Velikonoce
v Komunitě Blahoslavenství
Kdy: 17.–21. 4. 2019
Ve středu večer slavení Sederu s výkladem,
liturgie Tridua, možnost ztišení, přednášky
k velikonočnímu tajemství.
IV. Seminář o Farních
evangelizačních buňkách
Kdy: 30. 5.–2. 6. 2019
Určen laikům i kněžím, kteří se chtějí do
hloubky seznámit se systémem FEB nebo
chtějí začít ve své farnosti.

Víkend pro mládež 14-18 let
Kdy: 22.–24. 3. 2019
Téma: Nevyžádané rady mládeži –
s otcem Markem Váchou.
Velikonoce pro mládež 14–30 let
Kdy: 18.–21. 4. 2019

Dolancamp pro mladé
od 14 do 18 let
Kdy: 4.–11. 8. 2019
Týdenní exercicie pro všechny
Kdy: 18.–24. 8. 2019
Kde: kněžský seminář Olomouc
Přednáší P. Tanguy-Marie Pouliquen
z Komunity Blahoslavenství.

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

KOMUNITA CHEMIN NEUF
Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel. 220
199 441, sekretariat@chemin-neuf.cz,
www.chemin-neuf.cz. Místem konání
těchto akcí je klášter Komunity
v Tuchoměřicích u Prahy.
Víkend pro mládež 18-30 let
Kdy: 15.–17. 2. 2019
Duchovní cvičení v tichu,
podle sv. Ignáce
Kdy: 10.–17. 3. 2019

NOVOZÁKONNÍ
CESTA DO IZRAELE
PŘEDNOSTNĚ PRO
PŘÍZNIVCE KCHO
v týdnu 24. 2.–3. 3. 2019
Duchovní doprovod: P. Michael Špilar
a Katka Lachmanová. Cena 30.900 Kč.
Přihlášky lze podat telefonicky: 241 911 248,
písemně: CK Křížek s.r.o., Hájíčkova 206/15,
143 00 Praha 4, i elektronicky na adrese:
info@ckkrizek.cz.

Dobrá zpráva
pro nerozhodné:
Na podzim 2019 chystá CK Křížek dvě
další výpravy do Svaté země s podobným
doprovodem, jednak opět Novozákonní
cestu, ale též Pěší putování (fyzicky náročnější). Oba termíny se objeví po Novém
roce na stránkách www.ckkrizek.cz.
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Komunita EMMANUEL
Římskokatolický farní úřad u sv. Tomáše,
Lidická 24, 602 00 Brno
www.emmanuel.cz,
email: mladi@emmanuel.cz
Chodíme spolu a co dál?
Kdy: 19.–20. 1. 2019 nebo 30.–31. 3. 2019.
Víkend pro páry uvažující o uzavření
manželství. Impulzy a svědectví

pf 2019

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

2 8 / I NFO

manželských párů, společná modlitba,
mše sv. a možnost adorace.
www.emmanuel.cz/snoubenci
„Osamělý rodič“
Kdy: 23.–24. 2., 23.–24. 3.,
27.–28. 4. 2019
Třívíkendové duchovní cvičení pro
osamělého rodiče: určeno pro rozvedené,
ovdovělé a samoživitele/ky.
Více na www.emmanuel.cz/osamely-rodic

Foto: Jan Kovář

Finanční příspěvky:
Časopis vychází pouze díky příspěvkům
čtenářů. Náklady na jeden ročník
(tj. 3 čísla Effathy), výrobu i distribuci
činí cca 150 Kč.
Přispět můžete převodem na účet číslo
450718001/ 5500, var. symbol 101, nebo
přímo na Konferenci 2019 v Brně.
KOORDINÁTORKA OBNOVY
Kateřina Lachmanová
Kolejní 4, 160 00 Praha 6
E-mail: koordinator@cho.cz

DO NOVÉHO ROKU S KAPKOU HUMORU...

Vtipy Pavla Bosmana převzaty z časopisu Život víry 12/2018, vyd. KMS.

