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Na mysli nám tane
tvé milosrdenství, Bože,
zde, uprostřed tvého
chrámu.
(Ž 48,10)

Kostel sv. Jakuba v Nepomuku
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„Musím“ pomáhat
Zdá se, že nemálo křesťanů prožívá některé
oblasti života z víry s pocitem „musím“:
musím chodit do kostela a plnit přikázání, milovat bližní, odpouštět, modlit se
a postit. Musím se ovládat, obětovat se pro
druhé, být trpělivý, jít příkladem, pomáhat druhým…, a k tomu se radovat, mít naději, atd. atd.
To vlastně nezní moc přitažlivě.
Možná i proto nás tak zasáhla osobní zkušenost s Ježíšem,
již jsme prožili v charismatické obnově. Leckdo tak zcela
nově objevil a zakusil Boží lásku v modlitbě, při četbě Bible
i při mši, ve společenství i ve vzájemné solidaritě, snad
i v nějaké formě svědectví. Ale naše setkávání s Pánem
není „jednorázovka“ a hlavně – nesvědčí mu zajeté koleje.
Křesťané formulovali už kdysi dávno čtyři základní projevy života církve. Patří sem leiturgia (oslava Boží), koinonia (společenství), martyria (vydávání svědectví) a diakonia (služba potřebným). Ty první tři jsme asi nějak nově
objevili všichni, snad i díky zkušenosti v Obnově. Leckdy
jsme ale možná trochu opomíjeli tu čtvrtou – diakonii či
službu bližním; ostatně o potřebné se přece stará Charita
a my jí občas přispějeme.
Je dobře, že diakonia i v rámci Obnovy ožívá… A ti, kdo
se do nějaké služby „namočili“, svědčí o tom, že se tak
setkávají s Pánem úplně novým způsobem. A není divu,
vždyť on sám řekl: „Hladověl jsem a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste
se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za
mnou… Cokoliv jste učinili jednomu z nepatrných lidí,
mně jste učinili“ (Mt 25, 35).
Takže ne že „musím“ pomáhat druhým, ale mohu se setkávat s Kristem takřka tváří v tvář… Na dalších stránkách
k tomu najdete pár krásných svědectví.
Ignác Mucha
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Na Ludvíka Kolka vděčně
vzpomínáme jako na člověka,
který nám změnil život; přesněji
řečeno, díky němuž nám ho
změnil Bůh.

V

Ludvík
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roce 1992 nás Ludvík s Luďkou Kou
kalovou přijali do semináře obnovy
v Duchu svatém. Bylo to asi deset let po
zkušenosti tohoto společenství s vylitím
Ducha svatého. Ludvík říkával, že netušil,
jak velké věci s ním ještě po padesátce udělá
Pán… Síla semináře spočívala v tom, že sta
věl na Písmu svatém a na osobní zkušenosti
s Duchem svatým. Ludvík nemluvil “jako
učitelé zákona”, ale pod vedením Ducha,
a Duch svatý potvrzoval jeho slovo přímo na
účastnících. Pokud se člověk Božímu půso
bení otevřel, zakusil proměnu srdce a nebý
valé prohloubení vztahu s Pánem. Nejprve
na cestě očistné (zřeknutí se zlého, smíření
s Bohem a vnitřní uzdravení), postupem
času na cestě osvětné (probuzení vztahu
se Synem, Otcem a Duchem svatým), která
vyvrcholila modlitbou o vylití Ducha sva
tého. Následovala cesta Ježíšových učed
níků, v moci a radosti z Ducha.
V mnoha oblastech života jsme zažívali revo
luci: živý vztah s Ježíšem, osobní a aktivní
prožívání mše svaté, vřelý vztah k Božímu
slovu a k církvi, nová horlivost ve službě,
obnova manželství. Po ročním semináři
jsme si už nedokázali představit křesťan
ský život, který se omezuje jen na návštěvu
bohoslužby. Naštěstí v roce 1993 násle
dovalo pozvání do komunity Emmanuel,
kde jsme mohli pokračovat v intenzivním
životě z Ducha ve společenství bratří a ses
ter. Už v osmdesátých letech totiž společen
ství kolem Ludvíka rozlišilo, že si Pán přeje
založit komunitu. Dokonce už v modlitbě
hledali její název. Jaké bylo jejich překva

pení, když po pádu železné opony zjistili, že
komunita stejného způsobu života, spiritu
ality a poslání k evangelizaci, po které tou
žili, existuje a působí ve Francii již od sedm
desátých let! Jak se říká, s Duchem svatým
o „náhody“ není nouze!
Ludvík Kolek pak vedl českou komunitu
Emmanuel spolu s Luďkou Koukalovou až
do konce devadesátých let, ale čerpat z jeho
moudrosti jsme mohli až donedávna. Naučil
nás očekávat od Boha maximum lásky: Pán
dává všechno, sám sebe, a jeho Srdce po nás
nesmírně touží. Vštěpoval nám, že postoj
víry je odevzdání se Vykupiteli, který se cele
odevzdává nám. A to, co v nás probouzel
Duch svatý, se Ludvík snažil upevňovat, pro
hlubovat a zasazovat do rámce katolické
spirituality a charismatu komunity: kladl
důraz na prohlubování vztahu k Bohu a Jeho
slovu, na vztahy a jednotu bratří a sester, na
službu charismaty. Ta považoval za velmi
důležitá, přirovnával je ke šperkům, jimiž
Pán zdobí svou nevěstu církev. Přál si, aby
se tyto dary v komunitě rozvíjely a povzbu
zoval nás k jejich uplatňování.
Na dobu pandemie jsme byli výborně připra
veni tím, že nás Ludvík naučil sytit se nejen
ze stolu Kristova těla, ale i ze stolu Božího
slova. Naučil nás způsob modlitby s Božím
slovem, který vede ke kroku odevzdání se,
k rozhodnutí „stát se tělem“ rozjímaného
slova. Takže ani v době zavřených kostelů
jsme nebyli ochuzeni o chléb života.
Ludvík nejenže založil a vedl seminář
obnovy a komunitu Emmanuel v Česku, ale
byl to velký umělec. Jeho vyučování byla
náročná, ale on sám byl v srdci pokorný
a tichý. A radostný, což se občas projevilo
úsměvem, spikleneckým mrknutím, malým
nebo větším vtípkem, a občas i spontán
ním výbuchem radosti. Jednou jsme jako
komunita sloužili při adoraci v předvečer
hlavní pouti na Velehradě. Odcházeli jsme
od baziliky v dobrém rozmaru. Najednou

Ludvík Kolek (1933–2021) byl povo
láním výtvarník a architekt. Počátkem
50. let dostal příležitost k freskové
výzdobě několika kostelních interiérů.
V době reforem II. vatikánského kon
cilu (1962–1965) navrhl nespočet úprav
liturgických prostorů. Ještě za totality
projektoval známý kostel v Senetářově.
Po pádu režimu se realizovaly projekty
farního kostela v Hustopečích a Břeclavi
a filiální kostely v Horní Libochové,
Služovicích na Opavsku a Slavkovicích
u Nového Města na Moravě. Vytvořil
mnohé vitraje – například v Senetářově,
Jedovnicích či Křižanově. Léta vedl gre
goriánskou scholu u sv. Tomáše v Brně.
V rámci KCHO byl znám jako zakla
datel a léta i vedoucí české komunity
Emmanuel a vynikající duchovní rádce
a přednášející. Byl výraznou postavou,
která ovlivnila počátky Obnovy v našich
zemích.
Zemřel 27. 5. 2021 v Brně.
mě (Radima) někdo s rozběhem nabral na
rameno a odhodil na trávník. Ludvík dal
průchod svému nadšení z průběhu večera
a povídá: „No co? Regulérní bodyček!“
Sílu a vedení pro svůj život čerpal z každo
denní eucharistické adorace. Mnohým z nás
posloužil přímluvnou modlitbou, a to s vel
kou důvěrou v lásku Ježíšova srdce. V komu
nitě patřil k Bohu zasvěceným bratřím, ale
mnoha manželům pomáhal hledat Boží
pohled na jejich starosti. Komunitu se snažil
vést v duchu Kristových slov: „Z těch, které jsi
mi dal, neztratil jsem ani jednoho” (Jan 17).
Ludvíku, za vše ti děkujeme – nyní i za tvou
přímluvu u Pána!
Radim a Renata Chmelíkovi
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Otevřené nebe nad

Je konec května 2021, zvoní
mi telefon: hele, volá Katka
Lachmanová. „Ahoj, mám na
tebe prosbu: mohla bys napsat
krátký článek do Effathy o tom,
jak žijete v Horažďovicích a co
podnikáte ve farnosti...?“
Wow, tak to je výzva! Mám pocit,
že poslední dobou mi je Hospodin
sází jednu za druhou.

H

oražďovice jsou pěkné městečko na
pomezí Jihočeského a Plzeňského kraje
s bohatou historií. Naše sestry (Školské
sestry de Notre Dame) k nim mají úzký
vztah, protože zde téměř sto let byl náš mate
řinec, školy, internát, útulek pro staré sestry
atd. Válka a následná doba totality vyko
naly své. Až do roku 1992 tu byla vojenská
kasárna a dalo by se říci, že po nich „nezů
stal kámen na kameni“. V roce 1998 nám
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byla vrácena malá část z původního objektu
a po rekonstrukci se do Horažďovic vrátila
malá komunita sester.
Do horažďovické komunity jsem přišla
v srpnu 2016 z Českých Budějovic, kde
jsem předtím 22 let pracovala v kongre
gační Církevní mateřské škole „U sv. Josefa“.
Zde v Horažďovicích pracuji jako učitelka
v Křesťanské MŠ Duha.
Když jsem se asi po roce trochu rozkoukala
a zorientovala v místních reáliích, dostala
se k nám nabídka zúčastnit se Semináře
obnovy v Duchu svatém, který tenkrát
ve Velharticích pořádal tým ze Sušice.
Neváhala jsem ani vteřinu, protože už jsem
dlouho toužila tímto seminářem projít, ale
dosud jsem neměla tu možnost. Nakonec
jsme z naší čtyřčlenné komunity jezdily tři
sestry. Přestože to bylo někdy hodně náročné
a divoké (cesta trvala tři čtvrtě hodiny pře
vážně lesem a vracely jsme se kolem půl
noci), rozhodně to stálo zato! Ovoce se ale
ukázalo až po čase.

Horažďovicemi
Trochu jsem zpočátku čekala, že po semi
náři a po všech těch modlitbách za vylití
Ducha se nad námi „protrhne nebe“ a začne
pořádný hukot – ale ono zdánlivě nic. Přesto
si teď zpětně uvědomuji, že se vlastně stalo
něco velmi významného. Bůh mi do srdce
vložil touhu, která postupně roste a nabírá
na síle. Touhu po tom, aby se nejen nad
Horažďovicemi, ale nad celým tímto regio
nem opravdu „protrhlo nebe“ a Boží králov
ství se tu hmatatelně projevovalo. Tuhle touhu
máme podobnou s Markem Novákem: on zase
touží „zapálit Šumavu“ Božím ohněm:-)
Naše farní společenství tehdy nebylo nijak
zvlášť živé. Ale nebylo ani mrtvé; spíš jsem
měla dojem, že spí. A když někdo spí, pro
budí se, ne? Řekla jsem tehdy Bohu, aby
s tím něco udělal. Co kdyby, napadlo mě,
se seminář obnovy konal také u nás? Tedy
dost utopická představa, ale Bůh přece může
probudit i kameny, aby ho chválily, tak proč
ne spící Horažďovice? A stal se zázrak: na
jaře 2019 jsme se sušickým týmem semi
nář opravdu odstartovali s neuvěřitelnými
40 účastníky! Včetně našeho tehdejšího
pana faráře P. Petra:-)
Po prázdninách jsme se všichni znovu sešli
a společně jsme hledali, jak dál. Padaly různé

návrhy, probíraly se možnosti. Nakonec
někdo navrhl, zda bychom nemohli dělat
něco na způsob Večerů chval. Bezva nápad,
ale chybí nám to podstatné – kapela! Ale
nechybí, je tu přeci kapela, která občas dopro
vází liturgii mše svaté. A tak jsme to rozjeli.
Zpočátku to bylo dost kostrbaté a do chval
to mělo daleko. Teď tím nemyslím hudební
úroveň, jsou to opravdu výborní muzikanti,
ale něco jiného je „zahrát“ písničku a něco
úplně jiného je písní se modlit a chválit. Ale
nevzdali jsme se, a přestože nám to covidové
období na čas přerušilo, chvály fungují dál.
Jsme na cestě a učíme se. A to je důležité.
Dalším zázrakem, který nám Bůh přichys
tal, je, že začínáme společně kráčet s bra
try a sestrami z Křesťanského společenství
v Horažďovicích. Bůh to opravdu vtipně
nastrojil: na počátku byl nezávazný telefo
nát se starším tohoto sboru, který se týkal
„užaninevímčeho“. Do té doby jsme se vůbec
neznali. Asi po deseti minutách rozhovoru
jsem najednou měla pocit, že nosíme v srdci
velmi podobné touhy, že námi hýbe něco
společného (bodejť, vždyť Duch svatý je
jeden:-) a že se rozhodně musíme někdy
sejít ke společné modlitbě a rozhovoru.
Příležitost se naskytla poměrně brzy. Zavolal
mi Marek Novák a zeptal se, jestli bychom
v Horažďovicích nechtěli udělat evange
lizační večer s Pavlem Strežem. Anoo!!!
Pozvali jsme lidi z farnosti a okolí, přizvali
bratry a sestry z KS, naše kapela se posta
rala o hudbu. Pavel Strežo měl skvělé vyu
čování. Večer byl požehnaný. Byl to pátek
7. 5., předvečer Iniciativy smíření na Bílé
hoře 8. května 2021...
O čtrnáct dní později jsme se sešli znovu.
Tentokrát jsme společně slavili vigilii Seslání
Ducha svatého. Program jsme už tvořili
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společně s bratry z KS a podělili jsme se
o něj: my jsme vedli úvodní chvály, starší
sboru KS měl vyučování o Duchu sv., jeden
bratr měl svědectví a třetí část večera jsme
prožili v modlitbě za naplnění Duchem sv.
Jen si to představte: v presbytáři marián
ského kostela se společně modlí skupina
křesťanů z katolického a protestantského
prostředí za lidi, kteří k nim postupně při
chází se srdcem otevřeným pro Ducha sva
tého! Starší sboru KS vedle katolického
faráře, řeholní sestra vedle sestry z KS... Na
závěr jsem si také šla pro modlitbu k jed
nomu z bratří protestantů. Pro mne to byl
jeden z nejsilnějších momentů toho večera.
Touha po hlubším dialogu mezi křesťany
mi hodně leží na srdci a toto je pro mě další
zázrak z Boží dílny.
V září loňského roku jsme se s týmem ze
Sušice (posíleným už o lidi z Horažďovic,
kteří prošli seminářem v r. 2019 a nyní se
zapojili do služby) rozhodli uspořádat další
seminář obnovy. Šli jsme do toho s vědomím,
že nevíme, zda nám bude dopřáno ho dokon
čit s ohledem na pandemickou situaci, ale
také s vírou, že Bůh se o své postará. Postaral.
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Seminářem prošlo asi 30 lidí, tři účastníci
byli i ze sboru KS. Zažívali jsme někdy oprav
dová dobrodružství, která nám Bůh připravil:
např. když manželé, kteří spolu moderovali
skupinku, byli v karanténě a jejich „ovečky“
byli najednou bez pastýře. Co teď honem?
Řešení se našlo: jeden z členů týmu, „ajťák“,
rychle poskytl a připravil svůj počítač a sku
pinka byla moderována on-line ze Sušice:-).
Největší zázraky se odehrávají v srdcích lidí
a já se vždycky s bázní a pokorou raduji, že
smím „být u toho“...
Kdosi moudrý řekl, že nemáme Boha urá
žet tím, že ho budeme prosit o malé věci.
Modlím se tedy o to, aby se z tohoto regionu
stalo duchovní centrum celého jihozápadu.
Aby se tu lidé setkávali s Otcovou láskou,
byli jí zasaženi a odevzdá
vali Mu své životy. Duchovní
deka nad Horažďovicemi se
už protrhla.
Vlasta Čaplová

Svědectví
• Díky Semináři duchovní obnovy v Horaž
ďovicích na podzim 2021 jsem měl možnost
vždy na chvíli odhlédnout od běžných starostí
a problémů a přesunout se do Boží náruče,
odpočinout a načerpat novou sílu a inspiraci.
Během přímluvné modlitby ke mně Bůh promluvil a zvláštním, zcela jedinečným způsobem mi ukázal, co si o mně myslí a kým jsem
v Kristu. To mi pak ještě několikrát v průběhu semináře Duch Svatý připomenul, ať při
přednáškách, na skupince nebo během závěrečných chval a svědectví. Jsem o něco jiným
člověkem, než jsem byl na začátku kurzu :).
Také jsem byl velmi povzbuzen tím, kolik lidí
v mém okolí opravdově hledá Boha a zažívá
skvělé věci s Duchem Svatým. Moc děkuji
všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto
skvělého semináře.
Vláďa, sbor KS

Papež František
vyzývá Obnovu
ke službě chudým

monické jednotě. Jak totiž říká sv. Bazil:
„Duch svatý je harmonie“, působí harmo
nii v Trojici a dává ji také nám.
– Aby sloužilo chudým, těm, kdo jsou nej
potřebnější jak po fyzické tak po duchovní
stránce. To ovšem neznamená, jak si snad
někdo myslí, že charismatická obnova pře
stoupí ke komunistům. Nikoliv, má být evan
gelní, tak to stojí v evangeliu!
(Z proslovu papeže Františka k šesti tisíci
účastníkům Mezinárodní konference lídrů
katolických charismatiků 8. 6. 2019.)

S

Obnovou si spojujeme zejména důraz
na křest v Duchu, rozvíjení života víry
v osobním vztahu s Pánem Ježíšem a nebes
kým Otcem. Důležité je také vědomí obda
rování charismaty, které má každý pokřtěný
užívat ve službě bližním. Papež František při
různých příležitostech připomíná Obnově
i její ekumenický rozměr a povolání ke
chvále. Další zmiňovanou výzvou je pozvání
k evangelizaci. Toto pozvání spojuje papež
František (pro některé z nás možná překva
pivě) se službou lidem v nouzi. Například při
setkání s vedoucími obnovy v roce 2019 zmí
nil ve třech zásadních bodech, co od obnovy
očekává:
– Aby toto hnutí sdílelo křest v Duchu sva
tém se všemi členy církve. Je to milost, kte
rou jste obdrželi, podělte se o ni! Nedržte
si ji pro sebe!
– Aby zachovalo jednotu Kristova těla, jímž
je církev, komunita věřících v Ježíše Krista.
Je to velice důležité, protože Duch svatý je
Tím, kdo utváří jednotu církve, ale také tím,
kdo působí rozmanitost. Duch svatý působí
rozmanitost skrze charismata, aby potom
všechna tato charismata shromáždil v har

Moderátor mezinárodní služby CHARIS
Jean-Luc Moens pak očekávání svatého
otce shrnul takto:
Papež od charismatického hnutí žádá, aby
křest v Duchu svatém vešel ve známost
v celé církvi. Mluvil o tom velmi jasně při
mnoha příležitostech. V tom spočívá nový
krok pro charismatické hnutí, je to pozvání
uskutečňovat službu v univerzální církvi.
Papež František také chce po charisma
tickém hnutí, aby se vrátilo ke svým eku
menickým kořenům, což znamená aktivní
práci pro jednotu křesťanů. Tato dimenze
byla v počátcích charismatické obnovy
velmi živá, ale na mnoha místech pomalu
vyprchala. Papež nás žádá, aby byla znovu
započtena mezi priority. Ani služba chu
dým není novinkou. Nicméně novinkou je
explicitní povzbuzení „charismatiků“ k této
službě; sloužit lidem v nouzi. Nemělo by
nás to překvapovat: Duch svatý je láska. Je
normální, aby ti, kdo chtějí naprosto spolé
hat na Něho, byli svědky jeho lásky. Z toho
důvodu má služba chudým v charismatické
obnově centrální místo.“
(Z rozhovoru s Jeanem-Lucem
Moensem 27. května 2019)
Zpracováno z Vatican news IM a PB
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Mary‘s Meals
– příběh boudy,
která krmí už
dva miliony dětí
Možná jste mnozí četli knihu
Bouda, která krmí milion dětí od
zakladatele iniciativy Mary‘s Meals
Magnuse MacFarlane-Barrow
a někteří si jej také pamatujete
z roku 2018, kdy byl hostem na
konferenci v Brně. Jeho příběh
oslovil spousty lidí po celém světě
a také v naší zemi nezůstal bez
odezvy. Od roku 2019 existuje
i u nás zapsaný spolek Mary‘s Meals
Česká republika. Na stránkách
české pobočky www.marysmeals.cz
si můžete stáhnout e knihu nebo
audioknihu, které jsou doplněny
o nové kapitoly, z nichž vybíráme.

K

dyž jsem psal první verzi této knihy –
bylo to v té samé boudě, kde nad psaním
sedím i teď – ani ve snu by mě nenapadlo,
k jak mimořádným věcem bude inspirovat
některé z těch, kdo si ji přečtou.
V České republice, kde se Karel a Lucy ne
chali inspirovat četbou prvního vydání této
knihy a rozhodli se věnovat veškeré pení
ze našetřené na stavbu nového rodinného
domu, aby založili pobočku Mary’s Meals
ve své zemi, začala podpora našeho díla
prudce narůstat. Dosud jsem něco podob
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ného nezažil! Během pár let tam naše po
slání začaly štědře podporovat desetitisíce
lidí. A cosi velice podobného se od té doby
děje i v sousedních zemích, na Slovensku
a v Polsku.
Úžasné události se ale neděly jen v no
vých místech podpory. V roce 2019 jsme
se s (manželkou pozn. red.) Julií vrátili do
Chorvatska, abychom oslavili desáté výro
čí zdejší podpory díla Mary’s Meals. Uži
li jsme si nádherný večer tance a zpěvu ve
městě Slavonski Brod, který jsme naposledy
navštívili před téměř třiceti lety. Tehdy bylo
město rozvrácené válkou, živořily tu tisíce
uprchlíků. A na stejném místě, kde kdysi stá
li ve frontách na potravinové balíčky z naše
ho kamionu, nyní čile sháněli finanční pro
středky na podporu Mary’s Meals!
Když jsem následujícího večera při hlavní
akci v Záhřebu skončil svůj krátký projev,
čekalo mě milé překvapení. Na pódium při

šel jeden z našich dobrovolníků a předal mi
balíček, z něhož po otevření vykoukla chor
vatská fotbalová kopačka. Dost mě to potě
šilo, coby fanouška jejich úžasného národ
ního týmu, který se předloni probojoval až
do finále mistrovství světa. Když jsem ale
botu otáčel v rukou, došlo mi, že to ještě
není všechno. Dárek mi vlastnoručně po
depsal Luka Modrić, držitel Zlatého míče
(a tedy hráč uznávaný jako nejlepší fotba
lista planety!). On i jeho rodina podporu
jí Mary’s Meals, možná i proto, že sami byli
kdysi uprchlíky v pobřežním městě Zadar,
když jsme tam s Julií vozili pomoc. Ve snu
by nás tehdy nenapadlo, že v tlačenici dětí
stojí kluk, z něhož vyroste fotbalová hvězda
světového formátu!
...
Vzpomínám si, jak jsem se v březnu roku
2020 vracel domů z naší hlavní kanceláře
v Glasgow a zastavil jsem se v supermarke

tu. Když jsem se s vozíkem prodíral nezvyk
le přeplněnými uličkami, napsala mi Julie,
že našim dětem zavírají školy. Jen co jsem
tu zprávu začal vstřebávat, přistihl jsem se,
jak zírám na regály, kde obvykle bývají růz
né těstoviny. Teď zely prázdnotou, povalova
lo se v nich jen pár potrhaných a prázdných
krabic. Nakonec se mi sice celkem bez pro
blémů podařilo nakoupit nějaké zásoby na
další týden, i když se několik položek vydá
valo už jen na příděl (další nová zkušenost).
Když jsem se ale vracel domů kolem jezera
Loch Lomond, zmítaly mnou nepříjemné
a neznámé pocity. Poprvé v životě jsem si
na okamžik připustil myšlenku, co bychom
vlastně dělali, kdyby ve všech obchodech za
čaly potraviny docházet.
Nevím, zda podobné zkušenosti přispěly
k tomu, že lidé byli v následujících měsí
cích ještě štědřejší, zato je zřejmé, že v ro
dině Mary’s Meals se dělo něco úžasného.
Naše obava, že objem darů kvůli pandemii
značně poklesne, se úplně rozplynula. Na
místo toho se s pandemií objevil naprosto
nečekaný trend – podpora naší práce za
čala dramaticky narůstat. Doslova s ote
vřenou pusou jsem sledoval, jak se zástu
py našich dobrovolníků v nejrůznějších ze
mích přizpůsobily a našly si nové způsoby,
jak o sobě dávat vědět a získávat finanč
ní prostředky. To vše se dělo navzdory tvr
dým omezením, která by je opravňovala
přijmout porážku. Naši stálí podporovate
lé nám zůstali věrní a ukázali se být štěd
řejší než kdy předtím, navzdory vlastnímu
trápení a nejrůznějším problémům, s nimiž
se náhle museli potýkat. Díky tomu náš růst
ještě zrychlil – jak z hlediska příjmů, tak co
do počtu nových lidí, kteří naše dílo pod
porují. Nepředstírám, že tomu rozumím,
ale děje se cosi krásného, co nám umož
ňuje postupovat ještě rychleji a začít pra
covat s mnoha dalšími komunitami, které
na „Mariina jídla“ teprve čekají.
n
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Mám radost, když se lidi
srazí s Ježíšem...
František
Jakub Sadílek
43 let, Praha
provinciál františkánů,
člen Národního týmu CHO

3 V  jaké rodině jsi vyrůstal a jak jsi se
stal křesťanem?
Pocházím z Prahy, ze Smíchova. Táta byl
profesionální fotbalista, chytal za Slavii,
ale krátce po vojně si vykloubil rameno,
tak s profesionální dráhou musel skončit
a pracoval v potrubářských firmách. Takže
se od táty přeneseně učím duchovní potru
bařině. Abych byl dobrým potrubím od
Hospodina pro lidi a naopak. Mamka pra
covala jako zlatnice. Mám tři sourozence.
Jeden je již po smrti. Přišel násilně o život
v 90. letech. Sestra je pečovatelka a druhý
bratr dělá střídavě starostu a místostarostu
v Jablonném v Podještědí. V mládí jsem měl
moc rád sporty. Závodně jsem hrál 8 let fot
bal za SK Smíchov, chvíli jsem hrál i háze
nou, ping-pong, tenis, judo, od pěti let jsem
jezdil na lyžích, lezl jsem po skalách, rád
jsem měl i softball. Z nesportovních zážitků
jsem rád chodil po horách, četl jsem si, hrál
na kytaru a zpíval, ale pro to poslední nemají
ostatní tolik pochopení…
Když mi bylo asi 12, vzaly mne a mého
kamaráda naše mámy do kina na film Ježíš,
který se po revoluci promítal zdarma jako
součást velké pražské evangelizace, kterou
pořádali protestanté. A tam jsem cítil na
konci filmu silnou přítomnost živého Ježíše
a pozval jsem ho do svého života. Ten půl
rok poté jsem cítil, že Někdo reaguje na moje
myšlenky, nebo neumělé pokusy o modlitbu,
cítil jsem i jakoby takovou blízkost Někoho,
kdo je se mnou, kdo o mě má zájem, kdo
mne miluje. A pak se začalo učit na naší ZŠ
nábožko. Do té doby, než nám ho zrušili,
prý protože jsme moc zlobili. Ale stihl jsem
se nechat pokřtít.

3 Kdo byl pro Tebe důležitý na cestě za
Kristem?
Otec Jeroným, trapista napsal knížku „dobré
vlivy“. Myslím, že by si je každý měl někdy
napsat. Těch dobrých vlivů a lidí bylo hodně.

Za mnohé bych jmenoval moji rodinu, i když
nebyli věřící, byli dobří lidé. Mojí kmotru
Karlu, schönstatskou sestru, o. Homolu, co
mne křtil, mnoho skvělých lidí ze smíchov
ské farnosti, přátelé z hnutí focolare, které
také část mého mládí formovalo můj život,
hodně dobrých knih (rád jsem četl zvláště
životopisy svatých, které mi dával náš kos
telník Damián).

3 Co Tě inspirovalo pro vstup k františkánům?
Sv. František. Vlastně jsem žádné františ
kány neznal. Táta mi dal jméno František
– po něm, a když jsem uvěřil v Ježíše a při
pravoval se na křest, tak mi kmotra poradila,
ať si něco o Františkovi, svém patronovi pře
čtu. A František mne trochu dostal. Trochu
dost. I když bylo pak různé hledání, tak
jsem se toho Františka nezbavil. Ale mám
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rád i spiritualitu sv. Terezie z Lisieux nebo
spirituality kartuziánů, betlémských mni
šek či trapistů.

3 Kde a jak jsi prožil křest v Duchu?
Poprvé trochu jako Kornelius. Prožíval jsem
přípravu na křest s naším panem farářem na
Smíchově a mezitím jsem navštěvoval spo
lečenství mládeže v téže farnosti. Bylo to
tehdy největší společenství mládeže v Praze.
A ani si nepamatuji, jestli byl první křest svá
tostný nebo křest v Duchu sv. Ale asi ten svá
tostný. Pak jsem prohloubení křtu v Duchu
prožil ještě opakovaně vícekrát v životě
a vždy mne to posunulo někam dál. Také
mi hodně k dobrému prožití křtu v Duchu sv.
pomohla kvalitní příprava skrze Sieversův
geniální seminář Život v Duchu. Jsem rád, že
se teď dělá revize, aktualizace tohoto skvě
lého semináře, jehož vyvrcholení je hlubší
vylití Ducha svatého do života křesťanů,
který papež František doporučil jako jeden
z hlavních darů Obnovy pro církev dnes.

3 Co tě v kněžské službě nejvíc těší a jak
odpočíváš?
Mám asi nejvíc radost, když se lidi opravdu
srazí s Ježíšem a touží ho i dál poznávat,
lační po něm, furt ho naplno a upřímně hle
dají. To mě dělá velkou radost. A pak taky
svátost milosrdenství – smíření, tam se mění
často lidské životy. Je to takový zázrak.
Odpočíváš? Mno, jsem trochu workoholik,
takže je to otázka ke zpytování. Mám rád
poustevnu, rád vyrážím s bratry do hor. Rád
si čtu.

3 Co Tě v Obnově dlouhodobě těší a co
Tě trápí?
Těší mne, že v Obnově u nás je hodně mla
dých lidí, ale vlastně, že jsou v ní zastoupeny
všechny generace.
Také mne těší, že v Obnově spolupracu
jeme s jinými církvemi. To v zahraničí není
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tak typické. Myslím, že ve zdravém ekume
nismu je Obnova i církev v ČR takový hezký
unikát. Tam, v tomto kontaktu, vnímám
jedno ze svých míst v Obnově.

3 Kde vidíš v církvi dnes v ČR největší
výzvy? Nebo jinak: Kam vnímáš, že nás
Duch svatý v dnešní době vede?
Připadne mi, že v Čechách má hodně lidíkřesťanů hloubku a mnoho hledajících
lidí mimo církev duchovní žízeň. Ne všude
v Evropě to tak je. Vnímám to jako výzvu
neztratit hloubku, růst v ní a doprovázet
druhé ke Kristu. Jako Jan Křtitel, sv. Ondřej,
kteří na Ježíše druhé upozornili, přivedli je
k Ježíšovi. Takže hluboký život s Ježíšem

a evangelizace s odvahou a citem, jak
napsala Michelle Moran.
Pak myslím vnímání chudých, „menších
lidí“. Ale ne ideologicky jako masu, ale jako
jednotlivce. Trochu mi připadá, že to někdy
bereme jako ideologii. Papež František nebo
Ježíš řeknou: „uprchlíci“ nebo „chudí“ a my
pak o tom mluvíme, děláme politiku, jak
to má být, nebo nebýt, koho přijmout a jak
by měl systém fungovat. Ale křesťanská
láska – charita – se často odehrává s kon
krétním člověkem, v konkrétním kontextu,
na určitém místě. Ne tolik politicky obecně,
ale s konkrétními lidmi. Tak přece začínali
i velcí svatí, Matka Tereza, Svatý František
s malomocným, apod.

Dalším důležitým tématem se mi zdá být
zdravá a živá ekumena. Nejen boho
služby v rámci týdne za jednotu křesťanů,
ale společná modlitba, vzájemné odpouš
tění si, konkrétní aktivity pro chudé, spo
lečné hledání v oblastech veřejného života.
A možná si v rámci větších, tradičnějších
denominací říct, že to vše nemusí být nutně
organizované a řízené z vedení církve, či
denominace, ale že v rámci synodality žeh
náme malým skupinkám spolupráce, aktivi
tám jednotlivých křesťanů a že stačí, když
budeme mít k autoritě úctu, budeme spolu
mluvit, poslechneme, když nám naši před
stavení něco zakážou, ale nemusí vše přijít
nutně „befelem“ shora.
n

„...křesťanská láska
– charita se často odehrává
s konkrétním člověkem,
v konkrétním kontextu,
na určitém místě.
Ne tolik politicky obecně,
ale s konkrétními lidmi.“
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Svátost smíření
ve světle
Ducha svatého
Josef Prokeš nám
v novém světle představuje
zpověď jako „životodárný čas“.
Nechme se inspirovat…
Co se nám vybaví,
když se řekne zpověď?
Možná nepříjemné vyjmenování hříchů před
člověkem, kterého ani pořádně neznáme.
Nebo se s ním naopak dobře známe, a proto
se před ním stydíme mluvit o svých sla
bostech. Máme to vůbec zapotřebí? Může
toto duševní martyrium prospívat našemu
duchovnímu životu? Možná nás podobné
pocity a nesnáze vedou k tomu, že zpověď
odkládáme, nechodíme k ní vůbec, anebo ji
prožíváme pouze formálně, jako bychom si
plnili nějakou povinnost.

Setkání s Bohem,
který mě stvořil a má mě rád
Svátost smíření má být ale uzdravujícím
setkáním; nedala by se tedy prožívat nějak
plodněji, radostněji nebo dokonce tak, že
se na ni budeme těšit? Když se v prvních
kapitolách Bible mluví o tajemství hříchu,
vidíme, že hřích zanechává následky přede
vším na vztazích. Je však zajímavé sledovat,
jak se k člověku, který zhřešil, chová Bůh.
Nehledí na Adama a Evu přísným pohle
dem z nějaké vzdálené tribuny. Neobrací
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oči v sloup v pohoršení nad tím, jak mohli
všechno takhle pokazit. Ani je nepozoruje
lhostejně jako unuděný divák. Naopak. Bere
iniciativu do svých rukou a vydá se člověka
hledat. Chodí po zahradě a volá: „Kde jsi,
Adame?“
A právě takového Boha je dobré mít před
očima, když začínáme přemýšlet o svátosti
smíření. Zpověď není náš výmysl ani naše
povinnost. Je to především iniciativa Boha,
který nám jde naproti. Vychází nám vstříc,
hledá nás. Ježíš toto Boží hledání vyjád
řil v podobenství o ztracené ovečce. Pastýř
opouští své stádo a jde hledat ovečku, která
mu chybí. Nevzdá to, dokud ji nenajde. Jeho
hledání je bez hranic – tak moc je pro něj
důležitá. Stejně tak jsem pro něj důležitý
já i každý jiný člověk. Nachází mě právě
tam, kde zrovna jsem. Já nemusím udělat
ani krok. A právě tam mě oslovuje otázkou:
„Kde jsi? Kde se nacházíš? Co tě trápí? Pojď
mi vyprávět o svém životě…“
Takhle začíná zpověď. Když Pastýř svou
ovečku najde, posadí si ji na ramena a nese
ji zpět domů. Žádné poučování či kárání
z výšin ovčína. Jen přijetí, objetí, ošetření

ran, porozumění a vynaložení Božské
námahy, aby se kroky ovce zase nasměro
valy k hojnosti života, pokoje a štěstí.

zasadil, s mým souhlasem i nadále pečuje
o to, aby můj život nesl ovoce; jde mu o moje
štěstí.

Uzdravení zranění

Prozáření celého života

Zpověď je tedy niterné setkání s Bohem,
který mě stvořil, který je pramenem mého
bytí. On dokáže léčit různá má zranění
a ošetřit místa, kudy mi uniká životní síla
a radost, a to i vzhledem k mé osobní his
torii. Nejde jen o tlustou čáru za minulostí.
Jde o skutečné uzdravení minulosti, kdy se
rány nevymažou, ale jsou prozářeny svět
lem odpuštění. Tak to prožili učedníci po
Ježíšově zmrtvýchvstání. Na jeho rukou,
nohou a v jeho boku rány zůstaly; naplnily
se však světlem odpuštění. Proto už nepři
nášely jen bolest, ale také radost a naše
uzdravení. Toto je paradox Božího odpuš
tění – usmíření skrze kříž.

Při svátosti smíření se mnohé věci dějí
jakoby „samy“. Dalo by se to přirovnat
k tomu, když máme v zimě zmrzlé prsty
v rukavicích. Snažíme se jimi hýbat, co nám
síla stačí, abychom si je zahřáli. A jistě to tro
chu pomůže. Mnohem lepší však je přiblížit
se k nějakým kamnům nebo ohni, sundat si
rukavice a ruce si nahřát. Podobně se ve svá
tosti smíření vystavuji síle Božího ohně, při
čemž vyznáním odhaluji vše, co je ve mně
studené a ochromené, aby to bylo prozářeno
a zahřáto Boží láskou.

Posila do budoucnosti
Svátost smíření však není zaměřena jen do
minulosti. Je zásadně obrácena do budouc
nosti. Nezpovídám se jen proto, abych
vyjmenoval něco, co se stalo v mé dávné
či nedávné minulosti, nýbrž prostřednic
tvím svátosti dostávám sílu, abych zamě
řil celý svůj život správným směrem. Jako
když na jaře přichází zahradník prořezat
strom. Kdyby plané či přebujelé větve, které
bere do rukou a odřezává, zůstaly dále na
stromě, zbytečně by braly stromu mízu a to
by se projevilo na ovoci.
Cílem jarního prořezávání však není shro
mažďování dřeva na zimu. Vůbec tu nejde
o ty uřezané větve. Zahradník je sice musí
identifikovat a vzít do ruky, ale jen proto,
aby strom lépe plodil. Podobně u zpovědi
nejde primárně o naše hříchy. Chodím tam
proto, abych byl šťastnější, abych dokázal
lépe vynaložit své životní síly a nasměro
vat své úsilí správným směrem. A Božský
zahradník, který kdysi sazenici mého života

Svátost smíření je tedy především niterné
setkání s Bohem. Je to velice tvůrčí a životo
dárný čas, kdy se ve mně mocí Ducha obno
vuje nejen Boží obraz, ale také jeho pokoj
a všechny síly i dary, které do mě vložil.
Josef Prokeš, Svátost smíření
ve světle Ducha svatého, Doron, 2022
(Foto: W. Zubkowicz, Slavkovice)
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Bůh uzdravuje!
S v ě d ectv í z e semin á ř e Ž ivot v D u c h u

Seminář Život v Duchu byl vytvořen P. Ernestem Sieversem v Africe, kde
bylo málo kněží, ale mnoho aktivních laiků. Je tedy uzpůsoben tak, aby
jej mohli pořádat sami věřící. Obvykle se účastníci scházejí po večerech či
odpoledních v průběhu osmi až deseti týdnů. Zásadní témata i modlitbu
za vylití Ducha je možné absolvovat také intenzivnější formou jako týdenní
exercicie. V červnu loňského roku vedl takovýto seminář P. Bogdan Stepien
s týmem v Kostelním Vydří.
Báří (za tým): Na organizaci se podílelo
několik členů našeho společenství. Většina
měla různé zkušenosti s pořádáním semi
náře, ale čas ve Vydří byl skutečně jedinečný.
Zakoušeli jsme hlubokou radost z Božího
konání, požehnání ve službě charismaty, ale
také prožitek vzájemné důvěry a spolupráce
v týmu. Protože každý sloužil svým obdaro
váním a zároveň důvěřoval druhým a dával
prostor jejich charismatům, uvědomili jsme
si na konci nabitého týdne s překvapením,
že nejsme vyčerpaní, ale plní života, elánu
a radosti.
Aleš: Děkuji Hospodinu za to, že při
večerní modlitbě za uzdravení jsem pocí
til jeho doteky na bolestných ranách, které
jsem utržil jako dítě a dospívající a čás
tečně si je nesl do dospělosti. Při modlitbě
za vylití Ducha jsem vnímal, že mi Pán
vlévá větší citlivost na jeho hlas a že mě
posílá „s plnou zbrojí“. Prožil jsem plnými
doušky radost ze společenství, ze zpěvu
chval a tance. Jsem také vděčný, že jsem
mohl nahlédnout do příběhů bratří a ses
ter. Vnímal jsem, jak Hospodin rozlévá své
požehnání a vše zapadá do sebe, jako když
se skládá mozaika.
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Jana: Na semináři ve Vydří jsem si uvě
domila, jak osobně přistupuje Bůh ke kaž
dému z nás. Pochopila jsem, že pro něj jsme
všichni důležití a každého oslovuje a vede
zcela osobitým způsobem. Velmi originál
ním způsobem mě pozval na tuto obnovu
a skrze přednášky, počasí, přírodu, sku
pinky i modlitby mi dával najevo, že o mně
ví, dokonale mě zná a ukazuje mi cestu, jak
jít dál životem v užším spojení s Ním. Ze
skupinek jsem měla původně obavy, ale
skrze důvěrné sdílení se vzácnými lidmi
jsem mohla objevovat, jak jemné, uzdravu
jící a láskyplné je působení Ducha Božího.
Ten se nenechal zahanbit ani jinde, např.
když se přímluvci modlili za věci, které
jsem přesně potřebovala a dlouho o ně pro
sila, aniž by mě znali. Duch svatý je skvělý
a jeho nástroje „s ušatým srdcem“ také.
Zuzka: Touha jet na seminář Život v Duchu
byla veliká a neobešla se bez protivenství.
Přesto jsem pociťovala, že mě tam Bůh chce
mít a připravil mi cestu. Přijala jsem od něj
pozvání k tanci a protančila tento požeh
naný čas s Ním. Zakusila jsem uzdravení
ze svázanosti strachem, který pramenil
z bolesti ze ztráty milované osoby v dětství.

Do rány útočil Boží nepřítel šípy lži, kte
rým jsem uvěřila. Bůh tuto bolest překryl
darem radosti a navždy uzavřel toto zra
nění. Zažila jsem tu čas milosti, zázraků, slz
a zároveň radosti, jak se mě Bůh dotýká, jak
mi mnohé dochází, jak ke mně promlouvá
skrze Písmo, modlitby, ostatní, prorocká
slova, duchovní doprovázení i krásu Jeho
stvoření. Už vím, co je to být milovaným
Božím dítětem. Můj život po Vydří se změ
nil. (viz dále, báseň Život s Bohem jako tanec
– pozn.red.)
Lucka: Od narození jsem pajdala na jednu
nohu. Doktoři si mě předávali mezi sebou,
protože nevěděli, co s tím. Zjistili, že mi
nefunguje horní a střední hýžďový nerv.
Okolní svaly byly nefunkční, jiné ochablé
a zkrácené. Nebyla naděje, že bych mohla
někdy chodit normálně. Postupně začaly
následky z dlouhodobého kulhání, vypa
dávající koleno, špatné držení těla, zablo
kovaná záda, problémy s dýcháním. Před
rokem jsem zápasila s tím, jestli Bůh vůbec
je; nacházela jsem jen důkazy Boží nee
xistence.

Maminka jednou řekla, že pojede na
duchovní obnovu, jestli nechceme jet s ní.
Rozhodla jsem se jet. Třeba mi tam někdo
pomůže najít důkazy, že Bůh doopravdy je…
Po příjezdu do Vydří na mě padla úzkost:
„Ty blbečku, kam ses to dobrovolně přihlá
sila?“ znělo mi v hlavě. Bylo mi dost do breku.
Hned po prvním setkání jsem potřebovala
být sama. Chodila jsem venku a nahlas mlu
vila s Bohem. Byl to spíš monolog, ale musela
jsem ze sebe dostat ten vztek. Prosila jsem
Boha o znamení, že opravdu existuje; sama
to prostě nedám. Když mi dá nějaké znamení,
navrhla jsem mu, pokusím se ho na tomto
kurzu víc hledat. Procházela jsem se dlouho
přírodou a nic… Pak jsem seděla u rybníka,
když vtom mi došla trpělivost. Byla jsem na
něj pěkně hnusná, vyčetla mu, že mi neodpo
vídá. A pak jsem se na to vykašlala.
Cestou zpět jsem se vyptávala Boha, proč
od narození pajdám. Vyčítala jsem mu, že
nemůžu normálně běhat a musím cvičit ty
otravné cviky, které mi stejně nepomáhají.
A z ničeho nic jsem začala při chůzi rovně
zahýbat doleva!!! Šla jsem zpříma jako ještě
nikdy v životě!!! Já jsem šla, aniž bych se
každým krokem propadala v pravém boku.
To bylo hustýýý! Začala jsem radostí běhat
po loukách, radovala se a děkovala Bohu.
Když jsem se vrátila na pokoj, kde už spaly
maminka a sestra, opatrně jsem otevřela
dveře (podle nich jsem praštila dveřmi)
a štěstím ubrečená jsem volala: “Mami,
koukej, já chodím rovně.” Pak jsem si ještě
zkoušela všechny možné pohyby, které jsem
nikdy předtím nezvládala, a teď mi šly úplně
bez námahy. Moooc děkujuuu, Tatííí!
Blanka: Od prvních krůčků ve 14 měsí
cích bylo jasné, že je s dcerou něco špatně.
Chodila pak k mnoha lékařům, jezdila
do lázní, na rehabilitace. Jezdili jsme i na
poutní místa. Doktoři si s dcerou nevěděli
rady. V červnu jsem byla s dcerami na týden
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v Kostelním Vydří. Jim se tam první večer
vůbec nelíbilo, byly na to moc mladé. (Ony to
říkaly jinak, ostatní účastníci pro ně byli moc
staří.) Lucka tam byla uzdravena hned první
večer, jak popsala výše, v předvečer svých
dvacátých narozenin. Jindy tichá dívka při
lítla do pokoje, když jsem už spala, a volala:
“Mami, já chodím rovně!” A chodila po pokoji
sem a tam. Plakala a smála se zároveň. Když
jsem se trochu probrala, řekla jsem jí, ať roz
svítí, abych ji i viděla. Opravdu chodila rovně
a s lehkostí dělala cviky, které nikdy dřív
neudělala. Byla jsem v šoku. Nemohla jsem
pochopit, že ji Bůh uzdravil, když jsem se
ani zrovna nemodlila, dokonce jsem v klidu
spala. Netušila jsem, jak bude těžké uvěřit,
že Bůh moji dceru uzdravil. Další dny jsem
ji stále sledovala, jestli je to fakt pravda. Bůh
je skvělý: dělá, co chce a kdy chce. Nenechá
se svázat našimi představami. Spoustě věcí
nerozumím, ale vím, že je úžasný.
Alena (za tým): Blanku jsem měla ve sku
pince, hned v pondělí nám vyprávěla večerní
zážitek: „Otec Bogdan v úvodní přednášce
říkal, ať se necháme Bohem překvapit. Snad
koncem týdne bych něco čekala, ale hned
první večer?“ Nejvíc ji trápilo, že tomu ani
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nedokáže uvěřit, že se z toho neumí radovat.
Pán Bůh měl pak celý týden na to, aby mohl
uzdravovat její srdce ze všech bolestí nastřáda
ných za ta léta... I v Lucce Bůh dále konal své
dílo a povzbuzoval její srdce k víře. A já jsem
si uvědomila, že vnějšími zázraky nic nekončí,
nýbrž teprve začíná. Po návratu domů mi při
šla od Blanky zpráva: „Manžel Lucku zkouk
nul a je taky v šoku. Holky jen hoří, že zaku
sily živého Boha. A já jsem klidná a šťastná.“
Zbývá dodat, že toto svědectví napsala Lucka
až po půl roce a mezitím podstoupila EMG
vyšetření, na němž již nejsou patrny žádné
neurogenní patologické změny.

Život s Bohem jako tanec
M adeleine D elbr ê l
Je 14. července.
Všichni jdou tancovat.
Řeholníci recitují hodinky ze svatého
Ludvíka krále.
A já myslím na jiného krále,
na krále Davida, který tančil před Archou
úmluvy.
Kdybychom s tebou byli šťastní, Pane,
nemohli bychom odolat
té vlně potřeby tance, která se vzdouvá ve světě.
Protože myslím, že už máš dost lidí,
kteří vždycky mluví
o tom, jak ti slouží, s výrazem generála,
o tom, jak tě znají, s výrazem kantora,
o tom, jak se ti přibližují – se svými
sportovními pravidly,
o tom, jak tě milují, jako se milují lidé
ve vyčpělém manželství.
Je-li totiž mnoho svatých lidí,
kteří neměli rádi tanec,
je také mnoho svatých, kteří tanec potřebovali,
takovou měli radost ze života:
svatá Terezie se svými kastanětami,
svatý Jan od Kříže s Jezulátkem v náručí
a svatý František před papežem.
Aby byl člověk dobrým tanečníkem také s tebou,
nemusí vědět, kam to povede.
Musí jít za tebou,
být veselý, být lehký,
a hlavně nebýt ztuhlý.
Nemá žádat vysvětlení

(přeložila Alžběta Graubnerová, zkráceno)
kroků, které se ti zlíbí tančit.
Nemá chtít jít dopředu za každou cenu,
ale má přijmout otáčku nebo úkroky do stran.
Musí umět zastavit a klouzat místo kráčet.
A byly by to jen hloupé kroky,
kdyby nebyly v harmonii s hudbou.
Pane,
zapomínáme na hudbu tvého Ducha
a děláme ze svého života gymnastické cvičení;
zapomínáme, že ve tvé náruči ho máme
protančit,
že tvoje svatá vůle překypuje
nepředstavitelnou fantazií.
Když jsou některé melodie v moll,
nebudeme ti říkat,
že jsou smutné;
když nás některé trochu zadýchají,
nebudeme ti říkat,
že jsou namáhavé.
Pane,
pomoz nám žít náš život
ne jako šachovou hru, kde je vše vypočítáno,
ne jako zápas, kde je vše těžké,
ne jako poučku, nad kterou si lámeme hlavu,
ale jako slavnost bez konce, kde se obnovuje
setkání se tebou,
jako ples,
jako tanec,
v náruči tvé milosti,
při univerzální hudbě lásky.
Pane, přijď nás vyzvat k tanci!
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Godzone tour – posilující
S velkými akcemi to bylo v roce
2021 tak nejisté, že jen velcí blázni
a lidé s velkou odvahou se do
nich pouštěli. Společenství lidí ze
slovenského Sliače, kteří stojí za
projektem Godzone, se již počátkem
roku muselo rozhodnout, zda se pustí
do příprav evangelizačního Godzone
tour, které v letech před pandemií
oslovovalo na velkých stadionech
na Slovensku i v Česku desítky
tisíc lidí. V modlitbách se rozhodli
do toho pustit a navzdory nejistotě
a omezením se podařilo turné
alespoň částečně realizovat.

P

rogram Godzone tour nezahrnuje jen
jeden velkolepý komponovaný večerní
program ve sportovní hale, ale souvisí s ním
řada dalších aktivit. Letošní téma Godzone
tour „Bůh není mrtvý“ přímo vybízelo
k tomu, aby toto heslo bylo doloženo svědec
tvím lidí, kteří zažívají živý vztah s Bohem.
Proto již více jak týden před zahájením turné
byly naplánované na řadě míst večery svě
dectví pod názvem „Bůh není mrtvý – zažil
jsem to“. Tam zaznělo vždy kromě modliteb
chval také několik svědectví o Božím jednání
v životě konkrétních lidí. Svědectví o živém
Bohu, který proměňuje životy lidí, zveřejňo
val Godzone projekt několik týdnů rovněž
ve formě videí na sociálních sítích a svém
youtube profilu.

Biskup Martin David
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dávka Ducha svatého
Vzhledem k tomu, že samotné turné letos
začínalo právě v době sílící epidemie, byly
nakonec tři z pěti večerních programů
v halách na Slovensku v důsledku zavá
děných opatření úplně zrušené a dva pro
běhly v silně omezeném režimu. Jediný
večer s neomezenou účastí (při dodržení
prokázání se testem nebo očkováním) se
mohl konat díky lepší aktuální epidemické
situaci až v Ostravě. Celý dvěstěčlenný tým
Godzone tour se nenechal obtížemi rozladit
a tour v Ostravě proběhlo skutečně naplno.
Již v odpoledních hodinách se prostorem
ulic poblíž zimního stadionu v Ostravě
Porubě nesly chvály. Na venkovním pódiu
skupina GedeON a mladí lidé ze společen
ství Projekt „ON“ z Valašských Klobouků pře
dávali radostnou zvěst evangelia. Mluvili
a modlili se s řadou lidí, kteří Boha osobně
ještě nepoznali a zvali na večerní program.
Program v hale začal působivou projekcí
s laserovými efekty a bubenickou produkcí,
na kterou navázala vizuálně a zvukově
podaná zvěst o vykoupení a spáse, kterou
máme v Ježíši Kristu. Strhující program pro
línajících se hudebních, tanečních a výtvar
ných produkcí byl prokládán svědectvími
a také krátkým kázáním. Osobně mě zasáhlo
svědectví mladého muže, který začal jedno
duše vyprávět svůj příběh a v průběhu vyprá
vění přirozeně přešel do rapu. Postupně se
k němu připojila kapela a další rappeři a roz
jeli strhující píseň. Dalším silným momen
tem pro mě byla píseň „Mocnější je Pán“,
kterou začal do ztemnělé haly zpívat asi
šestiletý syn Jula Slováka, ředitele projektu
Godzone, a kterou pak zpívali společně.
Moderně a atraktivně zpracovaný program
oslovuje řadu mladých a radostná zvěst
Evangelia předávaná mladými lidmi svědčí

o tom, že Bůh není mrtvý. Když jsme druhý
den nad ránem dokončovali balení posled
ních částí pódia do kamionů, došlo mi, že
taková velkolepá akce je vlastně něco jako
posilující dávka Ducha svatého. Občas je
prostě potřeba.
Mirek Přikryl
Záznam Godzone tour 2021:
https: //www.youtube.com/watch?v=zueBW02Ee4Q
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Evropské shromáždění
charismatické obnovy
v Ostřihomi
Na konci září loňského roku, o víkendu
24.–26. 9., se v maďarské Ostřihomi konalo první Evropské shromáždění charismatické obnovy. Kromě cíle se osobně setkat
a budovat vztahy v rámci katolické charismatické obnovy na evropské úrovni, mělo
toto setkání i konkrétní cíle vyplývající ze
stanov CHARIS: ustanovit podobu CHARIS Evropské kontinentální služby společenství (European Continental Service of
Communion), která měla následně zvolit
Evropský koordinační tým.

fungují v souladu se stanovami CHARIS. Ně
které státy měly v Ostřihomi své zástupce,
ale protože ještě netransformovaly své ná
rodní týmy podle nových stanov, tak se jejich
koordinátoři nemohli zúčastnit některých
věcí vyhrazených pro členy ECSC (jako např.
možnost volit koordinační tým). Dále jsou
v ECSC zastoupeny mezinárodní komunity
a evangelizační školy a sítě komunit a spo
lečenství, které splňují podmínky minimál
ního počtu členů a minimálního mezinárod
ního rozsahu. Tyto komunity a společenství
si pak sami volí své zástupce, které vysílají
do ECSC. ECSC pak bylo třeba v Ostřihomi
doplnit o zástupce specifických služeb, kte
rými byli zvoleni Damian Stayne z Anglie
a Bohuš Živčák ze Slovenska, a o zástupce
mladých do 30 let, kterými byli zvoleni Jo
sip Bilandžija z Chorvatska a Tamás Pádár
z Maďarska (ty si mladí zvolili mezi sebou).
Nový evropský koordinační tým

Každý stát mohla zastupovat delegace o třech
lidech včetně národního koordinátora. Záro
veň byli přítomni i zástupci mezinárodních
komunit a evangelizačních škol, sítí komu
nit a společenství a specifických služeb. Přes
různá přetrvávající kovidová opatření a ome
zení se nakonec zúčastnilo Evropského shro
máždění kolem 80 účastníků.
Po úvodní společné modlitbě v pátek večer
a v sobotu ráno, kterou nás, tak jako celý ví
kend, provázela slovenská Rieka života, byl
čas nejdříve ustanovit podobu Evropské kon
tinentální služby společenství (ECSC). V ní
jsou již z titulu své funkce zastoupeni všichni
koordinátoři národních týmů, které již plně
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Po odpolední živé debatě ohledně toho, co
evropská charismatická obnova pro svůj
dobrý růst potřebuje ze strany ECSC i koor
dinačního týmu a co je třeba udělat, aby byly
stanovy CHARIS vhodně aplikovány pro pra
xe, následovaly po večeři volby koordinační
ho týmu. Volit mohou členové ECSC a volil
se tým 7 lidí, kteří museli dostat minimálně
dvě třetiny všech hlasů. Zvoleni byli (na fot
ce zleva): Tony Laureys – Belgie/Síť komu
nit Meč Ducha, Josip Bilandžija – Chorvat
sko/zástupce mladých do 30, Cathy Bren
ti – Francie/Komunita Blahoslavenství, Zol
tán Végh – Maďarsko, Pavla Petrášková – ČR,
P. Christophe Blin – Německo/Chemin Neuf
a Teresa Lally – Skotsko.
Členové ECSC se shodli, že pokud se má bu
dovat opravdové společenství napříč různý
mi realitami v Obnově, tak je třeba se setká
vat alespoň jednou za rok naživo a jednou
za rok online. Koordinační tým se prozatím
setkává online jednou měsíčně.
n

Novinky
v Národním týmu
charismatické
obnovy

V

roce 2019 vznikla na popud papeže
Františka nová mezinárodní služba kato
lické charismatické obnovy CHARIS a nahra
dila tak předchozí ICCRS (Mezinárodní služba
katolické charismatické obnovy – z konfe
rence známe mimo jiné její bývalé prezidenty
Charlese Whiteheada a Michelle Moran)
a Catholic Fraternity, která sdružovala na
mezinárodní úrovni komunity a závazná
společenství. Tato změna s sebou přinesla
i nové stanovy CHARIS (Catholic Charismatic
Renewal International Service), které nemluví
jen o koordinaci na mezinárodní úrovni, ale
dotýkají se i vzniku nových národních koor
dinačních služeb. Reaguje se tím mimo jiné
i na situaci, kdy v mnoha zemích světa pří
liš nefungovala dobrá komunikace a spolu
práce zvláště mezi komunitami vzniklými
z charismatické obnovy a zbytkem charis
matické obnovy, především lidmi z různých
modlitebních společenství. To naštěstí nebyl
případ našeho českého prostředí, a přestože
spolupráci je vždycky možné zlepšovat, tak je
třeba říct, že u nás spolupráce mezi komuni
tami a zbytkem obnovy funguje velmi dobře.

Národní tým CHO
I proto nebylo třeba do složení a fungování
národního týmu CHO v ČR tolik zasahovat
jako v jiných zemích. Navíc u nás nové sta
novy CHARIS přišly do situace, kdy národní
tým procházel přirozenou obměnou, která
by nastala i bez podnětu „shora“. A tak se
během jara a léta minulého roku podařilo
vyřešit všechny personální otázky a od září

Zástupci za Českou a Slovenskou republiku

2021 funguje národní tým CHO (stanovy
CHARIS jej označují jako CHARIS National
Service of Communion tzn. CHARIS Národní
služba společenství) v tomto složení: Pavla
Petrášková – koordinátorka, Eva Beranová,
Pavlína Bílková, Marcela Dubská, P. Vojtěch
Koukal, Kateřina Lachmanová, Marek Novák,
Kateřina Odvodyová, Miroslav Přikryl,
P. Jakub Sadílek a Rostislav Šerý (v týmu jsou
zastoupeni členové komunit a řeholních spo
lečenství, laici působící v různých oblastech
Obnovy i v různých regionech, část týmu při
pravujícího konferenci v Brně a zástupce mla
dých do 30 let). Mandát všech členů týmu je
na 3 roky, jednou obnovitelný.
Národní tým se setkává dvakrát ročně
a první setkání v novém složení proběhlo
v prosinci v zázemí u bratří františkánů
v Brně Husovicích. V předchozích letech
řešil národní tým především programovou
náplň Katolické charismatické konference
v Brně. To se však zvlášť v posledním roce
velmi změnilo. Důvodem není pouze nemož
nost pořádat kvůli covidu několikatisícovou
konferenci, ale i stále narůstající potřeba po
koordinaci v dalších sférách obnovy, zvlášť je
to znatelné v propojování klíčových vedou
cích, společenství a různých projektů fun
gujících i stále vznikajících v rámci obnovy.
I v příštích číslech Effathy
bych Vás ráda informovala
jak o dění v Obnově na mezi
národní rovině, tak o práci
Národního týmu.
Pavla Petrášková
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Jak se Vojtěch Kodet
minul povoláním
stal charismatikem, knězem a karmelitánem,
musel překonat několik pokušení, etablovat
se v  jiných oborech.

Nebudu ani kovářem,
ani boxerem
Koncem roku 2021 vyšel knižní
rozhovor s Vojtěchem Kodetem
s názvem „Bůh své bitvy neprohrává“.
Je to nanejvýš zajímavé čtení, které
doporučujeme vaší pozornosti.
Přinášíme zde z něj několik
„zásadních“ ukázek.

Narozen na Letnice
Vojtěch Kodet se narodil v Malém Beranově
u Jihlavy přímo na Letnice 20. května 1956,
tedy na Hod Boží svatodušní. Příslušnost
k Charismatické obnově má tedy od naro
zení jaksi povinnou. Ale než se definitivně

„Strýc Štěpánků pracoval jako řidič nákladní
Tatry 111. Měl můj obdiv, jak dokázal řídit tak
mohutné auto a otáčet tak velkým volantem.
Jednou si mě posadil na klín a chtěl, abych
tím volantem otočil. Ani jsem jím nehnul, ale
říkal jsem si, že až budu velký jako on, budu
mít taky takovou sílu a takové auto. To se mi
tedy nesplnilo. Podobný obdiv jsem měl ke
strejdovi Kalčíkovi, když jsem ho viděl praco
vat v kovárně. Za svobodna také boxoval. Ale
velmi brzy jsem pochopil, že nebudu ani ková
řem, ani boxerem.“

A čím jsi tedy chtěl být?
„Od dětství jsem mamince koukal pod
pokličky, když vařila. Chtěl jsem být kucha
řem a umět vařit jako ona. Když pekla nebo
vařila knedlíky, chodil jsem jí i na syrové těsto.
Ze všeho nejraději jsem měl jablečný štrúdl –
tu chuť mám pořád v sobě.“

Nevyšlo to ani ve sportu
„Od dětství jsme hrávali fotbal, badminton
a časem nás napadlo zkusit tenis. Děda nás
naučil plést síť, chyběly nám jen rakety – a tak
jsme si je vyrobili z prkna. Životnost takové
rakety byla jen několik dní. Když to táta viděl,
tak se nad námi ustrnul a koupil juniorské teni
sové rakety.
Jednou viděl naše pokusy o tenis i místní den
tista Jan Brož, sám bývalý tenista, a navrhl
nám, že bychom si mohli vybudovat tenisový
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kurt. Stavěli jsme ho půl roku a já jsem se tak
stal jedním ze zakladatelů tenisového oddílu
Jiskra Malý Beranov. To mi bylo šestnáct. Pan
Brož dokázal nás dospívající kluky nadchnout,
moje slibná sportovní kariéra však dál nepo
kračovala. V semináři jsme ještě hrávali fotbal,
ale pak už jsem se k žádnému sportu nedostal.
Pokud nepočítám turistiku.“

Rybáři .............

Další neúspěšné pokusy
Vojtěch se pokoušel o štěstí i ve hře šachů,
mariáše a hry na kytaru (zde to dotáhl na
potulného muzikanta na vandrech). Na vojně
se pak realizoval jako železničář – posunovač,
skladník, knihovník, prodejce v kantýně a psy
cholog amatér. Přesto ale stále ta pravá jiskra
nepřeskočila. Pár jisker ale létalo, když zkou
šel kariéru automobilového závodního jezdce,
při ujíždění sledovačce STB v Brně.

A tak se naštěstí pro nás i pro Boží království
stal Vojtěch nakonec jen tím knězem.
Zpracováno podle knihy:
Jan Paulas / Vojtěch Kodet, Bůh své bitvy neprohrává, vydal Katolický týdeník
a nakladatelství Doron v roce 2021.
Knihu lze zakoupit na www.doron.cz
-ima-

V minulém roce se mi nečekaně naskytl

nádherný zážitek v podobě divadelního
představení Rybáři. Na svém webu herec
Jan Horák říká: „Mám rád divadlo, které
se vejde do kufru. Nepotřebuji víc než tro
chu místa a diváka.“ A opravdu: s minimem
rekvizit nás sám vtáhl do děje a 90 minut
jsme s otevřenými pusami sledovali, jak se
proměňuje v různé postavy, rozvíjí před
námi apokryfní příběh a provází nás evan
geliem velmi neotřelým způsobem. Shodli
jsme se, že jednou toto strhující předsta
vení vidět nestačí. Proto, aby člověk odhalil
všechny skryté paralely, odkazy a narážky,
aby si vychutnal vtip, s jakým Jan Horák
předkládá zdánlivě tak známé příběhy, je
třeba dát si repete. Podobně, jako předsta
vení s názvem František blázen, které si
možná vybavíte z brněnské konference, vás
i monodrama Rybáři nenechá chladnými.
Údiv střídá vtip a smích a hned vzápětí mra
zení v zádech nad nově odhaleným rozmě
rem Ježíšova života i života jeho učedníků.
Pokud byste chtěli představení Jana Horáka
vidět, více informací najdete na www.janhorak.cz. Rozhodně to stojí za to! 
PB
Fotky byly pořízeny během představení na
táboře JUMP v Kostelním Vydří v létě 2021.
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K alen dá ř akc í 2 0 2 2
Katolická charismatická
konference
Kdy: 6.–10. 7. 2022
Kde: Brno
Podrobnější informace budou zveřejněny
na: http://konference.cho.cz

Seminář Otcovo srdce
Kdy: 17.–22. 3. 2022
Kde: Želiv
Český a slovenský tým.
Více na: https://www.farnostzeliv.cz/
?page_id=1805

Škola Marie
Kdy: 1.–3. 4. 2022
Kde: Hosín u Českých Budějovic
Více na: http://www.skolamarie.cz/home
page/skola/ceske-budejovice

Integral Formation Program (online)
Kdy: od 29. 4. 2022
Formační kurz online v pěti jazycích
Více na:https://www.charis.international/
en/integral-formation-program/

Online světová ekumenické
vigilie Letnic
Kdy: 4. 6. 2022
Více na: https://www.charis.international/

Seminář Život v Duchu
podle P. Sieverse
formou týdenních exercicií
Kdy: 12.–18.6.2022
Kde: Vranov u Brna
Seminář povede P.Bogdan Stepien a tým.
Více info na: http://cho.cz/udalosti/
Seminar-Zivot-v-Duchu-podle-PSieverse-1.html
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Škola Marie (letní setkání)
Kdy: 1.–10. 7. 2022
Kde: Vranov u Brna
Více na: http://www.skolamarie.cz/
Křesťanská konference Praha
Téma: Církev: Kořeny a ovoce
Kdy: 4.–6. 7. 2022
Kde: Praha 3, hotel Olšanka
Více na: https://www.kmspraha.cz/akce-ak
tivity

Tábor pro mládež JUMP ML
Kdy: 24.–30. 7. 2022
Věk: 15–18 let
Kde: Kostelní Vydří

Tábor pro mládež JUMP XL
Kdy: 1.8.–7. 8. 2022
Věk: 18–23 let
Kde: Kostelní Vydří
https://taborjump.cz

ENTERcamp – tábor pro mládež
Kdy: 25.–31. 7. 2022
Věk: 16–23 let
Kde: Diecézní centrum života mládeže Ktiš
Více na: www.entercamp.cz

ENTERjunior – tábor pro mládež
Kdy: 17.–23. 7. 2022
Věk: 13–15 let
Kde: Diecézní centrum života mládeže Ktiš
Více na: www.entercamp.cz

Konference New Dawn
Kdy: 17.–21. 8. 2022
Kde: Hájek u Prahy
Více na: www.newdawn.cz

United 2022
Kdy: 18.–20. 8. 2022
Kde: Vsetín
Více na: https://festivalunited.cz

Seminář Otcovo srdce
Kdy: 18.–23. 8. 2022
Kde: Vranov u Brna
Více na: https://otcovosrdce.cz/akce

Seminář Otcovo srdce
pro kněze a pastory
Kdy: 3. 10. 2022 – 8.10.2022
Kde: Želiv
S manžely Hoxarovými
Více na: www.farnostzeliv.cz

Konference o evangelizaci
Kdy: 11.–12.11.2022
Kde: Clarion Congress Hotel Olomouc
Hlavní host: Otto Neubauer (autor knihy
Mission Possible, Doron, 2020)

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 450–500 Kč na den.

„Open heaven“
Téma: Ten, kdo tě utvořil, také ví, co s tebou
učinit.
Kdy: 28. 4.–1. 5. 2022
Pro mladé 19–35 let

Tvé tělo je chrámem
Ducha Svatého
Kdy: 19.–22. 5. 2022
Duchovní obnova s biblickými tanci pro ženy

Dolancamp
Kdy: 24.–31. 7. 2022
Tábor pro mladé 15–19 let

Týdenní exercicie pro všechny
Kdy: 14.–20. 8. 2022
Kde: Kroměříž
Téma: Jak se biblická poselství týkají života
dnešního křesťana? Přednáší biblista doc.
SSD Blažej Štrba PhD, člen Papežské biblické

komise, který kromě Slovenska působí
i v Jeruzalémě.

Komunita CHEMIN NEUF
Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel. 220 199
441, sekretariat@chemin-neuf.cz,
Místem konání akcí je klášter
v Tuchoměřicích u Prahy, více informací
a registrace na: www.chemin-neuf.cz

ANAMNÉZA
Kdy: 6. – 10. 4. 2022
Intenzivní duchovní cvičení v tichu podle sv.
Ignáce

VELIKONOCE
s komunitou Chemin Neuf
Kdy: 14.–17. 4. 2022
Pro mládež 14-30 let

KÁNA
Kdy: 30. 4.–1. 5. 2022
Kde: Česká Třebová
Inspirativní setkání pro páry (i rodiny
s dětmi)

Modlitební setkání
Každé úterý v měsíci: klášter ve 20:00 hod.
(z metra A Bořislavka – bus 312: Zámek
Tuchoměřice). Ověřte si na stránkách www.
chemin-neuf.cz  

Komunita EMMANUEL
Římskokatolický farní úřad u sv. Tomáše,
Lidická 24, 602 00 Brno
www.emmanuel.cz,
e-mail: mladi@emmanuel.cz

„Chodíme spolu a co dál?“
Kdy: 26.–27. 2. 2022 a 2.–3. 4. 2022.
Víkend pro páry uvažující o uzavření man
želství. Impulzy a svědectví manželských
párů, společná modlitba, mše sv. a mož
nost adorace. Více: www.emmanuel.cz/
snoubenci.
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„Obnova pro manžele“
Kdy: sobota 19. 2. 2022, sobota 19. 3. 2022
a sobota duben/květen
Cyklus tří víkendů obsahující společné
chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdí
lení a mši svatou. Více: www.emmanuel.cz/
snoubenci/manzele.

„Večery pro dva“
Kdy: středy 16. 2. 2022; 1. 3. 2022 (výji
mečně úterý); 16. 3. 2022; 30. 3. 2022
Kde: restaurace Era cafe, Brno,
Zemědělská 30, od 19.00 hod.

Otevřená setkání pro páry, zaměřená na
podporu a rozvoj vztahu. Každé setkání se
zabývá jedním z témat spjatých s partner
ským životem a poskytuje prostor k roz
hovoru.

Večery chval v Praze
Kde: u sv. Havla opětovně každé druhé
pondělí v měsíci od 19 h „Havelnice“
u sv. Voršily 16. 3. a 11.5. chvály, ado
race a přímluvná modlitba.
Více info na: www.vecerychval.cz

Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele;
jedině on koná divy. Buď navěky požehnáno
jeho slavné jméno, celou zemi
nechť naplní jeho sláva!
(Ž 72, 18-19)

Adresa redakce:
Charismatická obnova, z.s.
Národní 8, 110 00 Praha 1
E-mail: effatha@cho.cz
WEBOVÉ STRÁNKY KCHO
www.cho.cz
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Finanční příspěvky: Časopis vychází
jen díky příspěvkům čtenářů. Náklady
na 1 ročník (tj. 3 čísla Effathy), výrobu
i distribuci činí cca 150 Kč. Platbu lze
provést převodem na účet 450718001/
5500, var. symbol 101, nebo u stolku
Effathy na Konferenci 2022 v Brně.
KOORDINÁTOR KCHO v ČR
Pavla Petrášková
Národní 8, 110 00 Praha 1
E-mail: koordinator@cho.cz

Pozvání na poutní cesty do Izraele
„tak trochu jinak…“
CK Křížek

Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm,
kteří se vydávají na pouť.

(Žalm 84)

Doufáme, že současná epidemiologická krize nám umožní opět vyrazit za hranice
a proto přinášíme nabídku cest, které pořádá CK Křížek ve spolupráci s Katolickou
charismatickou obnovou. Cílem těchto putování není shlédnout a navštívit vše, co je
v Izraeli k vidění, ale mít možnost zažít Svatou zemi, jako místo, kde se Bůh zásadním
způsobem dotkl a stále dotýká lidských životů. Každé setkání si žádá čas a vhodné
podmínky. Proto je každé putování prostoupeno duchovním programem, je při něm
čas na modlitbu a ztišení. Samozřejmě, že nabízí také možnost prožít atmosféru
různých míst, poznat památky i život místních obyvatel.
V roce 2022 jste zváni na následující cesty:

3 23.– 30. 10. 2022

 ovozákonní cesta po stopách Ježíše
N
z Judské pouště do Jeruzaléma
	(Duchovní doprovod Kateřina Lachmanová
a P. Christian Martin Pšenička O.Praem.)

	Jedná se o duchovní cestu, jejímž cílem je poznat a zažít zemi spojenou s dějinami židovského národa, životem Ježíše Krista a působením prvotní církve.
Z pouště starozákonních proroků přes Betlém a Galileu dorazí účastníci cesty
v pátek odpoledne do Jeruzaléma, aby na místě prožili své osobní Velikonoce.

3 13.–20. 11. 2022

 ěšky do Jeruzaléma – Pěší putování Judskem
P
s Biblí v ruce a batohem na zádech.
(Duchovní doprovod Kateřina Lachmanová a P. Bogdan Stępień)

	Pěší putování Judskými horami a Judskou pouští, jehož cílem je svaté město
– Jeruzalém. Tato cesta nabízí jedinečnou možnost zažívat biblickou krajinu
a nechat na sebe působit Boží slovo. Třebaže i ona prochází přes biblicky známá
místa, poznávání při ní se neobrací v prvé řadě navenek ke kostelům a chrámům,
nýbrž dovnitř, do duše poutníka.
Ceny všech cest budou upřesněny v polovině roku 2022.

Více informací naleznete na www.ckkrizek.cz

č e r s t v é t i p y p r o k n i h o m o ly
J. Paulas, V. Kodet

Mirjana Soldo

Bůh své bitvy
neprohrává

Mariino srdce
zvítězí

Knižní rozhovor
s karmelitánem
P. Vojtěchem Kodetem
vedl redaktor Katolického
týdeníku Jan Paulas.

Velice čtivá a povzbudivá
autobiografie vizionářky
z Medžugorje, původem
ze Sarajeva (ročník 1965):
svědectví z let totality,
o válce v Jugoslávii,
o obyčejném životě
vizionářů.

KT/ Doron, váz.,
498 s., 449 Kč

Jacques Philippe

Čas pro Boha
Je dobré se modlit, ale jak?
Co nám v tom brání
a co nám může pomoct?
Skvělé uvedení do vnitřní
modlitby od známého autora
z Komunity Blahoslavenství.
Paulínky, brož., 135 s., 159 Kč

Paulínky, brož., 376 s., 359 Kč
Chiara Amirante

Radost, to je kumšt!
Autorka bestselleru Boží
průlom v římském podsvětí
určitě nemá na růžích
ustláno. Ale právě jí lze věřit,
když nás učí, jak žít radostí
Vzkříšeného i uprostřed
zkoušek.
Paulínky, brož., 176 s., 239 Kč

Petr Karas

Dvanáct příběhů
Farář z Dolních Bojanovic
dobře známý i z Obnovy
sepsal dvanáct příběhů
ze života s duchovní pointou:
výživné čtení – dokonce
i pro chlapy!
Doron, brož., 120 s., 199 Kč

Matthew Kelly

Nevzdoruj
svému štěstí
Kniha světoznámého
motivátora křesťanských
vedoucích a manažerů.
Máš-li pocit, že se potřebuješ
trochu „probrat“ a srovnat
kurz, neváhej a čti.
Doron, 224 s., 299 Kč

Josef Prokeš

Svátost smíření ve
světle Ducha svatého
Netradiční zpovědní zrcadlo
na základě známého hymnu
k Duchu svatému – skvělá
pomůcka nejen pro dobu
postní.
Doron, brož., 36 s., 59 Kč

www.doron.cz / www.paulinky.cz

Wilfrid Stinissen

Víra bojující

Útlé, ale hluboké dílko
známého karmelitána
ze Švédska o Boží
přítomnosti v temnotách,
o smyslu duchovních
zkoušek a zápasů.
Doron, brož., 56 s., 69 Kč

