,,Raduj se, milostiplnó, Pán s tebou..Hle, ve Svém lůně počneša porodíšSyna a dáš mu jméno Ježíš..
Jsem služebnice Páně, at'se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel.." Lk ],..
,,Anděl odchází, poslčinízůstavó a s ním zraje niterná blízkost Bohu, vnitřní vidění a doýkani
blízkosti." ( Benedikt WI.)

se

jeho

dobrodinci'
chceme se s vámi také letos podělit o tuto Ježíšovublízkost, dějiny spásy v Životě našíkomunity.
Celý náš řád se již 4. rok s radostí připravuje společnou četbou děl našísv' Matky Terczie od JeŽíše
na 500. výročíjejího natozeni, které oslavíme v bŤeznuroku 20i5.
Po celý tento rok nás naše sv. Matka Terczie skrze společnou četbu Vnitřního hradu vyzývala: Vstupte
jako
do svého nitra! Ve vašem nitru je Bůh! Jste obývané Bohem!
se
',Můžeme dívat na Svou duši
jednoho
na hrad, vytvořený z
diamantu či velmi čiréholcrišťólu, který má mnoho příbytků, a mezi nimi
všemi, v samém středu, je ten nejdůležitější,kde přebyvá Bůh. " Vstoupit do sebe znarnená mít osobní
vztahs Bohem skrze modlitbu.
Jiné významné výročípro Karmel v našízemi jsme oslavily v lednu' kdy uplynulo 350 let od smrti
Matky Marie Elekty od Ježíše,zakladatelky Ženského Karmelu v Praze. Její zpovědník o ní napsal:
,, M. Elekta byla ve své době jednou ze zvlóště čisých duší,jež tehdy v Církvi Božíbojovaly. "
Jí vděčímezato, že přišla zltálie, aby zde zaIožtla Karmel. A své dcery neopustila ani po své smrti.
U jejího neporušeného těla všichni stále můŽeme prosit Pána o potřebné milosti a pomoc.
Náš klášter Matky Božív Dačicíchje založen z mateřského kláštera v Praze a letos jsme oslavily
15. výročíjeho zaloŽení' S radostí jsme vzpomínaly na všechno Božíjednání, ochranu a pomoc v těŽkých
situacích, a mnoho dobrých lidí, které nám Pán poslal. ,, Pamatovat s láskou na to, co prožili s Mistrem'
umožnítěmto ženóm překonat každou bázeň a sdělit zvěst o Vzkříšenívšem ostatním. Pamatovat
na ušlou cestu. To otevírá srdce naději do budoucna" (z homilie papeže Františka). Děkujeme Bohu
i každémuz.vás zakaždou pomoc a modlitbu! Všichni máte účastna tomto díle Božím.
Velikonoce jsme oslavily s otcem kardinálem Miloslavem Vlkem. Vyvrcholením byla nedělní slavnost
Zmfivýchvstaní Paně slavená s celou farností.
27.4.jsme měly účastna velké milosti - za přítomnosti o. provinciála složila slavné sliby naše sestra
M. AneŽka od Ducha Svatého. ,, Hle, to jsou ti, kdo následují Beránka kamkoli jde. Aleluja!"
Dalšívýznamnou událostí byly komunitní volby. Převorkou byla zvolena sr. M. Amáta od Bolestné
Matky. Děkujeme zakaŽdou vzpomínku v modlitbě v této náročnésluŽbě.
Na podzim nás všechny čekaly dalšívolby' tentokrát parlamentní. otec kardinálDominik Duka
vyzva| k modlitbě zanaši vlast a k této modlitbě vyzývái ďál zvláště každého 28. v měsíci.
',Mocnější
než zbraně je důvěryplná modlitba. Účinnějšínež strategické ptanovóní jsou půst a oběti. Mocnější
než vojenská síla je tichá moc národa, který bdí v modlitbě. " kardinál Sin
TéžpapežFrantišek vyzval k modlitbě zamít v Sýrii a v říjnu zasvětil svět Neposkvrněnému Srdci Panny
Marie před její sochou zFatimy. Zasvěceníje vrcholná forma přímluvné modlitby. Slovy bl' Hyacinty:
nám udíIímilosti skrze Mariino Neposkvrněné Srdce. Ať si lidé vyprosí mír od našínebeské Matlql,
',Bůh
neboť Bůh jí jej svěřil. " Tuto naději s vámi chceme sdílet, s vírou se jí otevírat.
Loňský rok v prosinci o slavnosti Neposkvrněného Početíjsme proŽívaly radost ze slavných slibů
našísr. M. Terezky od BoŽí Matky. Tentokrát oslavíme v den této slavnosti 25. výročíslibů
našísr' P. Benedikty od Neposkvrněné. ,,Velebí má duše Pána. " Dčkujeme z celého srdce, Že Bůh je
věrný a že nám dává účastna této věrnosti!
Bůh je věrný životu kaŽdého z nás. Každý z nás je Bohem obývaný. V modlitbě vyprošujem e, úy
v srdci každého zvás ztáIanitemá blízkost Bohu, dotýkání se Jeho přítomnostív každédenní události'
ve vašich osobních dějinách.
S velkou vděčností' požehnanéVánoce!
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