
 

„Neb v člověku božská radost  

v Bohu lidský nářek zní  

a to pro oba je jistě 

zjev velice nevšední.“ 

/sv. Jan od Kříže/  

 

Drazí bratři a sestry v Kristu, drazí přátelé Karmelu, 

 

na sklonku roku 2019 bychom vás rády pozdravily a poděkovaly vám za vaše přátelství, pomoc a podporu. 
Vážíme si všeho a svou vděčnost vkládáme do modlitby za vás, za vaše rodiny. Ujišťujeme vás, že neseme před Pánovu 
Tvář všechny úmysly, které nám s důvěrou svěřujete. 

Sv. Jan od Kříže toto tajemství našeho povolání velmi krásně zachytil ve svých Romancích, odkud je vzat 
úvodní verš našeho dopisu. Tajemství Vtělení způsobilo podivuhodnou záměnu. Bůh vstoupil do každé lidské bolesti, 
aby rozechvěl srdce člověka svou božskou radostí. Tajemství Vánoc, tajemství Vtělení, je plné radosti právě pro tuto 
skutečnost. Kéž bychom jí plně uvěřili a bez bázně vztáhli na každou událost našeho života… 

Také my se denně učíme tomuto pohledu víry. Učíme se v každé drobné události vnímat Pánovo působení, 
jeho přítomnost, jeho lásku a péči o nás. A proto mu nyní, na konci roku, děkujeme za mnoho dobrodiní, kterými nás 
v uplynulých měsících provázel. 

V březnu naše komunita znovu zvolila jako převorku sr. Miriam od Dítěte Ježíše. Po následující tři roky tedy 
bude stát v čele našeho společenství.  

Na jaře jsme také uvítaly v našem středu vzácnou návštěvu, paní Jo Croissant, spoluzakladatelku Komunity 
Blahoslavenství. Prožily jsme společně naše každoroční komunitní duchovní cvičení. Letos však byly netradičně 
obohaceny také o modlitbu tělem a o malý kurz biblických tanců. Paní Jo se s námi dělila o velkou duchovní moudrost, 
pokoj a lásku, kterou vkládala do svých přednášek o Panně Marii, vzoru každé ženy.  

V měsíci květnu a červnu jsme spolu s naší matkou Miriam a sr. Pavlou poděkovaly Pánu za dar 25 let prožitých 
v řeholním zasvěcení. Byly to dny radosti a vděčnosti, vzpomínek na uplynulé roky prožité na Ježíšově Srdci a pod 
ochranou jeho Matky Panny Marie. Jsou to vždy také chvíle intenzivního komunitního slavení, chvíle, které budují naše 
společenství a posilují sesterská pouta mezi námi. 

Další taková chvíle důležitá pro celé naše společenství se odehrála v listopadu. Na svátek Všech svatých 
Karmelu vstoupila do noviciátu naše postulantka Jarka z Českých Budějovic a přijala jméno Marie Salome od Písně 
Beránkovy. S několika dalšími kandidátkami udržujeme pravidelný kontakt. Svěřujeme tato povolání do vašich 
modliteb. Jsou pro nás všechny znamením, že i dnes se Pán dotýká srdcí mladých lidí a táhne je svými „provazy lásky“, 
aby se mu zcela odevzdali. 

 V průběhu roku jsme spolu s našimi polskými sestrami podnikly další nezbytné kroky na cestě ke zrodu nové 
federace, tedy sdružení klášterů našeho řádu, jež si mají vzájemně pomáhat. V červnu byla oficiálně založena Federace 
Ducha Svatého a byla schválena její statuta. V říjnu byl jmenován asistent federace a v prosinci se konalo první 
shromáždění spojené s volbami do federálních úřadů. První prezidentkou naší federace se stala sr. Teresa 
z Częstochowe. Velmi si vážíme vstřícnosti našich polských sester z krakovské provincie, které nás mezi sebe přijaly 
s velkou otevřeností. 

 V letošním roce také proběhla jedna z velkých etap oprav fasády našeho kláštera. V příštím roce bychom tyto 
práce rády definitivně ukončily a pustily se do nových projektů. Jednáme o rekonstrukci barokních varhan v našem 
kostele. Rády bychom také provedly opravu okenních nátěrů v celém klášteře.  

Jsme opravdu velmi vděčné za jakoukoli pomoc našich přátel a dobrodinců. Ať už se jedná o stavební práce či 
práce na zahradě. Velmi si vážíme vašich hmotných i finančních darů. Ale nade vše si vážíme našich vzájemných vztahů 
a přátelství, které nás spojují a umožňují nám tak tvořit velkou rodinu Pánových přátel. Věříme, že i toto je jedna 
z našich tichých služeb dnešnímu světu – budovat vzájemné vztahy a pomáhat si na cestě do nebeského Království. 

 Kéž sám Pán, který svým Vtělením vstoupil do všech prostých událostí našich životů, posiluje naši vzájemnou 
lásku a přátelství!  

S přáním milostiplných Vánoc a požehnaného nového roku 

 

                                                                                                                                      vaše sestry bosé karmelitky  

                                                                                   

Karmel Matky Boží, Dačice 2019 


