Dopis z Růženeckého kostela číslo 78
Milí přátelé, členové našeho společenství modlitby,
měsíc máj je nejenom měsíc mariánský a měsíc lásky, ale a to je očividné, také měsíc života a květů.
Kolik barev je najednou všude kolem a kolik rozmanitých tvarů se objevilo téměř z ničeho. Jaro je tu
s plnou silou a my se můžeme těšit ze síly života.
Život má mnoho podob a jednou z nich je život, který je prožitý, život, za kterým se ohlížíme –
někdy s vděčností, jindy s bolestí, s radostí nebo naplněni smutkem. To, co bylo, se odráží i v naší
přítomnosti. Naše minulost se může stát obohacením přítomnosti. Bohatství přítomnosti je i ve
vzpomínkách, a když se o ně lidé sdílejí, stává se viditelným a slyšitelným to, co do té doby možná
nikdo ani nezahlédl. Život získává na rozmanitosti, a kdo ji zahlédne, bývá naplněn vděčností. Jako
křesťané býváme vděčni nejen druhému člověku, ale i Bohu, který v životě konkrétního člověka píše
svůj jedinečný příběh života.
Zahlédnout Boží přítomnost mezi námi chce umožnit i výzva, kterou jsem uveřejnil v minulém
dopise, abychom se společně sdíleli o naši zkušenost. Abychom nezapomínali na druhé, kteří
obohatili náš život. Přišlo několik odpovědí. Rád bych na tomto místě ocitoval z dopisu paní Marie
Tefrové z Prahy, který jsme obdrželi a který shrnuje velikou hodnotu našeho společenství.
Paní Marie má všechny dopisy schované a na ten poslední odpověděla: „Když jsem si před mnoha
lety vzala letáček při pouti na Lomečku u Vodňan, že se bude zakládat společenství růžencové
u Vás v Českých Budějovicích, netušila jsem, že mi tolik roků bude přinášet radost z vědomí,
že jsem spojena i tímto viditelným a hmatatelným způsobem v blíženecké lásce s jinými lidmi,
pociťujícími potřebu modlitby.“
Paní Marie je umělkyně a já jí za nás všechny děkuji za její slova. Ve volné chvíli jsem si vyhledal
její internetové stránky (www.tefrova.com) a rád vám zprostředkuji i její další dílo – báseň ze sbírky
básní Strmé cesty vydané nakladatelstvím Arca-JiMfa.
Okouzlení
je básník divný tvor
hned dolů padá
hned nahoře se vznáší
kdo porozumí tomu
co všechny chápe
a nikdy jeho srdce
nepřestalo milovat
co plakal
když se druzí radovali
ví že je k smíchu
a neumí se bát
užaslý často
a často němý
půl anděl v nebi stále je

a napůl kráčí zemí
tak uspořádán
zraněný v notru odjakživa
nikoho nezraní
sám sobě písně zpívá
s údivem vždycky
opuštěný sám
nedovede to často sdělit slovy
pochopil trýzeň muže z Getseman
když bylo třeba
každou práci vzal
a ač byl žebrákem
cítil se jako král

Když budeme vědět, kdo do našeho společenství patří, budeme mít k sobě blíž a naše modlitby mohou
být konkrétnější a vroucnější. Napište nám i vy o svém životě nebo o vzpomínkách, na člověka nebo
události, které váš život a vaši víru třeba i nečekaně obohatily. Můžeme tak společně žasnout nad Boží
přítomností v našich životech.
Povězte o našem společenství modlitby i lidem ve vašem okolí. Rádi vám také zašleme knihu
o Růženeckém kostele s mnoha barevnými fotografiemi. Každou sobotu je v 9.00 hodin mše svatá
v Růženeckém kostele ke cti Panny Marie za živé a zemřelé členy našeho společenství.
Těšíme se na vaše dopisy.
Květen 2010

