„Církev, to je Bůh a bližní, je posledním cílem lásky, daným lidskému srdci, nepopsatelnou Krásou hodnou
nekonečné lásky, která může naplnit celou tu nesmírnou propast... v hlubině lidského srdce.“
bl. František Palau y Quer, OCD
Drazí bratři a sestry v Kristu!
Citací našeho blahoslaveného bratra a otce, mimo Karmel neznámého, chceme obrátit náš pohled
víry k Církvi, Nevěstě Beránkově, k její kráse a slávě, k slávě Boží. Právě proto, že je dnes tak velmi
zraňovaná zevnitř a různými způsoby pronásledovaná zvenku. Narození našeho Pána Ježíše Krista
a tajemství Jeho života, smrti a zmrtvýchvstání je i jejím počátkem. Jeho slavné vtělení od Mariina „fiat“
pokračuje v dějinách každým naším souhlasem s Božím „zvěstováním“ až k Jeho druhému příchodu
ve slávě. Protože celý Kristus, to je Hlava a všechny Jeho údy.
Blahoslavený František Palau y Quer žil ve Španělsku (a také v exilu ve Francii a na Baleárských
ostrovech) v letech 1811 – 1872, v nepokojné době občanské války a krvavého pronásledování církve.
Celým svým životem se postavil na její obranu - vědomě se vyhýbajíc ve svých kázáních politickým
tématům - zbraněmi modlitby, vyznáváním hříchů a chyb, pokáním a neohroženým hlásáním Krista.
Přitom neustále nahlížel krásu Církve nezávisle na vnějších bouřích. Betlémské tajemství je školou tohoto
umění vidět pod povrch věcí. Přály bychom vám i nám, abychom při vánoční adoraci narozeného Spasitele
mohli vidět celé Jeho tajemství, milovat Jeho v Církvi a Církev v Něm.
Velkou příležitost vidět vírou pravý význam událostí měla naše sestra Annuntiata. Právě v týdnu,
kdy slavila své 89. narozeniny, v odevzdanosti prožila amputaci nohy po neúspěšném pokusu o léčbu
embolie. A nyní přijímá každodenní omezení, neztrácí humor a připravena očekává setkání s Milovaným.
V protilehlém pólu věkového spektra komunity je víra, zdá se, snazší. Na slavnost Panny Marie
Karmelské nastoupila do postulátu po tříměsíční zkoušce v klauzuře Jarka z Českých Budějovic, aby
následovala Pána Ježíše modlícího se v samotě. Sestra Veronika Marie od Krve Kristovy v srpnu obnovila
své dočasné sliby na další dva roky. Díky Bohu za odhodlanost těchto sester, kéž jsou v Církvi slávou Boží!
V letošním roce oslavila naše komunita 20 let od kanonického založení a uzavření klauzury.
Vzpomínaly jsme s vděčností na všechny, kteří nám při opravě kláštera pomáhali, a děkovaly Pánu, že
můžeme žít v samotě s Ním a sloužit v Církvi, jak jsme povolané.
Významnou změnu pro ženský kontemplativní život v celé církvi přinesla po Apoštolské konstituci
Vultum Dei Quaerere (2016) její prováděcí instrukce Cor Orans z března 2018. Kromě jiného zavazuje
právně samostatné kláštery k sdružování se do federací. Toto rozhodnutí papeže Františka a nejvyšších
představených má své opodstatnění a přijímáme jej v duchu víry a poslušnosti. Přineslo nám to intenzivní
práci na hledání Boží vůle pro nás, protože vytvoření federací se má uskutečnit v průběhu jednoho roku.
V České republice existují pouze dva naše kláštery: v Praze a v Dačicích, a to je pro federaci málo.
Po konzultacích a rozlišování s pražskými, slovenskými, italskými a polskými sestrami jsme relativně
v krátké době vykonaly cestu do federace, která vzniká z klášterů krakovské provincie, do které náležejí
také dva slovenské a dva ukrajinské kláštery. Polské sestry velkoryse přijaly mezi zakládající členy také dvě
české komunity.
„Aby člověk putující na zemi mohl poznat Církev, tu zcela čistou a velmi mladou dívku, Bůh ve své
moudré prozřetelnosti stvořil dokonalý vzor, představující její čistotu, panenství, mateřství a plodnost, její
krásu... Tím vzorem je Panna Maria, Matka Boží. Ona je nejčistším zrcadlem, v kterém může člověk
kontemplovat svatou Církev.“
bl. František Palau y Quer
Ze srdce vám přejeme a vyprošujeme pohled víry, s kterým se čistá Panna Maria dívala na svého
syna v jeslích, pravou vánoční radost z toho, že si nás Bůh vyvolil, abychom v Jeho Synu měli účast na Jeho
Božském životě! Děkujeme za vaši lásku a modlitby i za materiální podporu. Vás i vaše úmysly s důvěrou
předkládáme Bohu v denních modlitbách a pravidelných mešních intencích.

sestry bosé karmelitky

Karmel Matky Boží v Dačicích 2018

