Dopis z Ružencového kostola číslo 78
Milí priatelia, členovia nášho spoločenstva modlitby,
mesiac máj je nielen mesiac mariánsky a mesiac lásky, ale, a to je očividné, tiež mesiac života a
kvetov. Koľko farieb je zrazu všade okolo a koľko rozmanitých tvarov sa objavilo takmer z ničoho.
Jar je tu s plnou silou a my sa môžeme tešiť zo sily života.
Život má mnoho podôb a jednou z nich je život, ktorý je prežitý, život, za ktorým sa obzeráme –
niekedy s vďačnosťou, inokedy s bolesťou, s radosťou alebo naplnění smútkom. To, čo bolo, sa
odráža i v našej prítomnosti. Naša minulosť sa môže stať obohatením prítomnosti. Bohatstvo
prítomnosti je i vo spomienkach, a keď sa o ne ľudia delia, stáva sa viditeľným a počuteľným to, čo
dovtedy možno nikto nevidel. Život získava na rozmanitosti, a kto ju zahliadne, býva naplnený
vďačnosťou. Ako kresťania bývame vďační nielen druhému človeku, ale i Bohu, ktorý v živote
konkrétneho človeka píše svoj jedinečný príbeh života.
Zahliadnuť Božiu prítomnosť medzi nami chce umožniť i výzva, ktorú som uverejnil v minulom
liste, aby sme sa spoločne delili o našu skúsenosť. Aby sme nezabúdali na druhých, ktorí obohatili
náš život. Prišlo niekoľko odpovedí. Rád by som na tomto mieste citoval z dopisu paní Marie
Tefrovej z Prahy, ktorý sme dostali, a ktorý zhrňuje veľkú hodnotu nášho spoločenstva.
Paní Marie má všetky dopisy schované a na ten posledný odpovedala: „Keď som si pred mnohými
rokmi vzala letáčik pri púti na Lomečku u Vodňan, že sa bude zakladať spoločenstvo
ružencové u vás v Českých Budějoviciach, netušila som, že mi toľko rokov bude prinášať
radosť z vedomia, že som spojená i týmto viditeľným a hmatateľným spôsobom v lásce s inými
ľuďmi, pociťujúcimi potrebu modlitby.“
Paní Marie je umelkyňa a ja jej za nás všetkých ďakujem za jej slová. Vo voľnej chvíli som si
vyhľadal jej internetové stránky (www.tefrova.com) a rád vám sprostredkujem i jej ďalšie dielo –
báseň zo zbierky básní Strmé cesty vydané nakladateľstvom 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 nitru 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

Keď budeme vedieť, kto do nášho spoločenstva patrí, budeme mať k sebe bližšie a naše modlitby
môžu byť konkrétnejšie a vrúcnejšie. Napíšte nám i vy o svojom živote alebo o spomienkach, na
človeka alebo udalosti, ktoré váš život a vaši vieru možno i nečakane obohatili. Môžeme tak spoločne
žasnúť nad Božou prítomnosťou v našich životoch.
Povedzte o našom spoločenstve modlitby i ľuďom vo vašom okolí. Radi vám tiež zašleme knihu
o Ružencovom kostole s mnohými farebnými fotografiami. Každú sobotu je v 9.00 hodín svätá omša
v Ružencovom kostole ku cti Panny Márie za živých a zosnulých členov nášho spoločenstva.
Tešíme sa na vaše listy.
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