„Musím se vždy usmát na Ježíše, když si při práci uvědomím,
že právě tyto nepatrné pohyby přijímá jako práci
na svém vykupitelském díle spásy.“
Anička Zelíková
Naši milí přátelé a dobrodinci,
s radostí a vděčností bychom vás rády pozdravily na sklonku kalendářního roku a podělily se s vámi o některé významné dny a události, které
pro nás vnější rámec tohoto roku tvořily. Vnitřním rámcem našeho prostého života zůstává náš Pán, před jehož Tváří a v jehož přítomnosti toužíme
žít jako naši bratři a sestry, kteří nám předali pochodeň Karmelu. Velice krásně vyjádřila toto
tajemství v úvodním citátu Anička Zelíková (1924 – 1941), karmelitánská terciářka z moravských Napajedel. Jakákoliv lidská činnost nachází ve spojení s Ježíšem hluboký smysl a stává
se naším nepatrným podílem na veliké Boží touze zachránit svět a přivést jednou všechny
domů – do domu nebeského Otce. 		
V úvodu nelze nevzpomenout svatého Josefa, jemuž byl z rozhodnutí papeže Františka
zasvěcen letošní rok. Díky únorovým komunitním duchovním cvičením, vedeným P. Jaroslavem Brožem, jsme objevovaly a obdivovaly Josefův prostý a skrytý život, který je ovšem
nevšedním příkladem lidské velikosti, pokory a disponibility pro Boží záměry. Právě svatému Josefovi jsme svěřovaly nejrůznější záležitosti, ty, které se týkají vašich i našich osobních
životních cest, i ty, které zahrnují starosti hmotné a pracovní.
Ohledně prací v areálu našeho kláštera se jednalo spíše o různé drobné
úpravy a opravy. Velká renovace barokních kostelních varhan rozložená do
několika let zdárně pokračuje. Větší pozornost v tomto období patří jistě
našim pražským sestrám, které se s velkou odhodlaností a nasazením pustily do budování nového klášterního areálu v Drastech. Pokud byste měli
zájem se o jejich projektu dozvědět více, případně jej podpořit, odkazujeme na jejich webové stránky. S nemenším zápalem se pustili do budování
nového konventu a kostela bratři bosí karmelitáni v naší misii v hlavním
městě Středoafrické republiky v Bangui. Po padesátileté přítomnosti
bratří z naší janovské provincie tamější misie vzkvétá a přináší plody
včetně nových povolání. Jak zaznělo ve zprávách z řádové generální kapituly, zatímco počet bratří a sester v Evropě klesá, do popředí se počtem členů dostávají
provincie v Asii, Latinské Americe a v Africe. Zmíněná generální kapitula konaná v září tohoto roku v Římě přinesla také pravidelné změny ve vedení řádu. Novým generálním představeným se stal na další šestiletí P. Miguel Márquez Calle ze Španělska. V řízení řádu bosých
karmelitánů, který čítá ve světě kolem 3 700 bratří, přes 10 000 sester a 28 800 terciářů, mu
bude pomáhat skupina osmi definitorů – bratří bosých karmelitánů z různých částí světa,
tedy jakýsi poradní orgán. Takto je náš řád spravován v podstatě od počátku své existence.
Tajemství Božího povolání k životu v jeho blízkosti jsme letos prožívaly zcela konkrétně
skrze srpnovou obnovu slibů naší sr. Marie a složení prvních slibů naší sr. Salome 14. listopadu, v den svátku Všech svatých karmelského řádu. Kéž Pán dá, aby sestry na cestě následování Pána vytrvaly a jejich život a zasvěcení byly plodné pro dnešní církev i svět!
Kéž také život každého z nás přináší své plody na místě, kam nás Pán povolal, vždyť
jak bylo řečeno v úvodu, každý nepatrný pohyb může Pán použít ve svém velkém a nesmírném plánu spásy světa! Radujeme se, že toto dobrodružství můžeme prožívat spolu s vámi.
Děkujeme za vaše přátelství, pomoc a podporu v uplynulém roce a přejeme vám pokojné
a milostiplné svátky!
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