„Pánu Bohu se líbí v mé duši to, že vidí, jak miluji svou malost a ubohost, a také slepá naděje,
kterou vkládám v jeho milosrdenství. To je můj jediný poklad.“ sv. Terezie z Lisieux
„Pro každý hřích existuje milosrdenství a Bůh je dost mocný, aby poskytl naději i těm, kteří
nemají žádnou naději, že milosrdenství dosáhnou.“ sv. Terezie z Lisieux
Naši drazí přátelé, dobrodinci!
S velkou radostí a vděčností vás zdravíme. Chceme vám dát nahlédnout do uplynulého roku
v životě naší komunity, kterou s láskou podporujete.
Velkým darem tohoto roku byl pro nás Jubilejní rok sv. Matky Terezie, o kterém jsme vám
minule psaly, a také rok zasvěceného života vyhlášený papežem Františkem. Započaly jsme jej
v předvečer dne zasvěcených osob 1. února exerciciemi s o. J. Brožem na téma „Snubní láska ke
Kristu“. Pán nás v nich volal, abychom se vrátily ke své první lásce, ke zdroji života.
Na konci února k nám přijela na pár dní na návštěvu m. Cristina z Itálie. Mohly jsme s ní sdílet
náš život a otázky, kterými nás papež oslovoval v dopisech pro zasvěcené osoby.
V dubnu nás navštívila farnost ze Švábenic, aby poznala komunitu, v které žije a modlí se, také
za ně, jejich rodačka, jedna z našich sester. Bylo to oboustranně obohacující setkání, které v nás
posílilo radost z našeho povolání.
Vyvrcholením roku zasvěcených osob bylo setkání s našimi sestrami z Prahy. Uskutečnilo se
na podnět papeže Františka, který vybízel k vzájemnému setkání také řeholníky žijící v klauzuře.
Proběhlo nadvakrát. V dubnu jsme jely na jeden den do Prahy navštívit naše sestry a poznat
Karmel, z kterého byl náš dům založen, i pozdravit matku Elektu, která založila v 17. století Karmel
v Praze a jejíž neporušené tělo sestry v klášteře uchovávají. V říjnu přijely sestry z Prahy k nám,
abychom se společně setkaly, modlily se a sdílely náš život, zkušenosti, naši karmelskou identitu.
Vrcholem obojího setkání bylo slavení mše sv., do níž jsme vložily naši minulost, přítomnost i
budoucnost. Bylo to velmi obohacující setkání pro obě komunity. Jsme vděčné papeži Františkovi
za jeho životodárné podněty.
V rámci Jubilejního roku naší sv. Matky Terezie od Ježíše probíhaly u nás pravidelné přednášky
o. Jana Poříze OCD o jejím díle „Vnitřní Hrad“, kterých se účastnili i zájemci z naší farnosti a
okolí. Jako dárek k jejím 500. narozeninám, 26. března, všechny komunity po celém světě daly
sv. Matce Terezii hodinu adorace za mír. Tuto hodinu modlitby zahájil sám Sv. otec a jejím
znamením byla svíce zapálená na veřejném místě, která hořela v době modlitby.
V den Probodení srdce sv. Terezie Láskou, 26. srpna, byla oblečena do našeho hábitu mladá
žena, která k nám loni nastoupila. Přijala jméno sr. Veronika Marie od Krve Kristovy.
Velké Jubileum jsme ukončily slavnostní mší sv. 15. října.
Ještě se s vámi chceme podělit o radost 25. výročí slibů naší matky Amáty, která jej oslavila
21. listopadu. Děkujeme vám všem, kteří jste s námi tuto radostnou událost přišli oslavit
a poděkovat Pánu, že i ve zkouškách a obtížích pomáhá vytrvat a oslavuje se v našich životech.
Z pracovních událostí snad jen připomeneme, že v srpnu jsme otloukaly omítky přístupového
schodiště ke klášteru, obvodové zdi spodní části zahrady a severozápadní stěnu samotného kláštera.
Zdivo je vlhké, proto se nechalo přes zimu vyschnout. Práce by měly pokračovat v příštím roce.
Ještě jednou vám všem děkujeme za vaši láskyplnou pomoc! Vážíme si jí a modlíme se za vás
a společně s vámi neseme v modlitbě před Boha všechny velké a těžké události naší doby.
Za pár okamžiků projdeme bránou Vánoc a ještě předtím Svatou bránou milosrdenství. Papež
František k tomu říká: „Pocítit milosrdenství, toto slovo proměňuje všechno. Je to to nejlepší, co
můžeme pocítit. Proměňuje to svět. I trocha milosrdenství činí svět méně chladným
a spravedlivějším. Potřebujeme dobře rozumět tomuto milosrdenství Boha, milosrdného Otce,
který má takovou trpělivost. Odvahu! Žijeme čas milosrdenství, toto je čas milosrdenství.“
Milostivý rok spočívá v odpuštění, jež je nabídnuté všem, a v možnosti obnovit vztah s Bohem
i s druhými lidmi. Přejeme vám a modlíme se, abyste tuto možnost osobně prožili.
Dítě Ježíš v jesličkách a v náručí P. Marie je obrazem milosrdného Boha, který nás miluje. Kéž
se v malém Ježíškovi u Jesliček setkáte s Božím milosrdenstvím, které přišlo na tento svět.
Vaše sestry bosé karmelitky
LP 2015, Dačice

