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„Nechápu tajemství milosti – vím jen, že za námi přijde tam, kde zrovna jsme, 
a nedovolí nám zůstat tam, kde nás našla.“

Milé sestry,

myslím, že stejně jako já se i vy každé ráno budíte s otázkou, kolik dalších duší se v korona-
virové pandemii ztratilo, jak dlouho budeme ještě v karanténě, kdy se budeme moci vrátit 
k „normálnímu“ způsobu života, kdy věda najde lék. Je kolem nás tolik nejistot a tragedií. 
Připadá nám to přinejmenším neskutečné, zdá se, že ani nemáme šanci to všechno pojmout. 
A přece nám něco sotva postřehnutelného říká, abychom se občas zahleděli hlouběji; 
abychom si uvědomili ty prosté a zároveň mimořádné projevy laskavosti, o kterých se moc 
nemluví a které jsou ohromujícím svědectvím propojenosti celé naší lidské rodiny; abychom
si – když nám teď na severní polokouli začíná další jaro – uvědomili dar Stvoření a přírody; 
abychom si víc všimli, jak potřebujeme jeden druhého, jak potřebujeme Boha. Možná se 
nám toto období nechtěného ticha a temnoty zdá ohlušující a neplodné. Ale přece právě 
v tichu…, v temnotě... probíhá zrození, ticho a temnota jsou potřebné k růstu i k dosažení 
plné zralosti. 

Evangelium čtvrté postní neděle nás zve do temnoty muže, který se narodil slepý; 
musela to být strašná temnota. A přece, aniž by to předem tušil, slepec se nečekanému 
setkání s milostí v osobě Ježíše otevře a jeho slepota je uzdravena. Evangelium nám staví 
před oči i slepotu farizeů, slepotu těch, kteří prohlašují „vidíme“, ale k milosti přítomné 
v jejich středu zůstávají slepí. Asi to – stejně jako my – prostě jen nemohli všechno 
pojmout. Pro muže, který se narodil slepý, se setkání s Ježíšem stalo setkáním s milostí. 
Farizeům totéž setkání narušilo jejich dobře naplánovaný způsob života. Slepec od narození 
byl vůči přítomné chvíli otevřený, a to mu změnilo život.

Nacházíme se uprostřed pandemie. Nikdo z nás o nic takového nestál, nebyli jsme 
připraveni, jsme téměř zaslepeni tím, co se děje. A přece: milost nás obklopuje způsobem, 
který jsme si sami nezvolili. Co se pouhému zraku jeví jako totální temnota, tím hned pod 
povrchem probleskují jiskřičky světla. Odvážíme se pohledět hlouběji? Když zůstaneme 
vůči přítomné chvíli otevření, dojde k proměně. 

Citát, kterým jsem začala svůj dopis, pochází od americké spisovatelky Annie 
Lamott. Její moudrá slova se mi stala zdrojem inspirace, a proto bych se o ně chtěla s vámi 
podělit, v naději, že nám mohou pomoci projít touto těžkou dobou. Annie říká: „Nechápu 
tajemství milosti – vím jen, že za námi přijde tam, kde zrovna jsme, a nedovolí nám zůstat 
tam, kde nás našla.“ Nikdo zcela nepochopíme, co se teď zrovna děje. Tápavě hledáme 
odpovědi, a troufám si říct, že stejně tápavě hledáme dokonce i nějaké znamení Boží 
přítomnosti. Ale otázka, která před námi stojí, je úplně jednoduchá: zůstaneme vůči 
přítomnému okamžiku otevření, dovolíme, aby k nám vstoupila milost?  



Svatý Pavel nám připomíná, že „kdysi jsme byli tmou, ale nyní jsme světlem 
v Pánu“. Současná krize nás vrhla do období nezvaného ticha a temnoty, které s sebou nese 
pozvání všímat si toho, co obvykle přehlížíme. Přece právě v tichu…, v temnotě... probíhá 
zrození, ticho a temnota jsou potřebné k růstu i k dosažení plné zralosti. Co to je, co teď, 
v tak komplikované době, touží dosáhnout plné zralosti – ve vás, ve vašich kongregacích, 
v nás jako Dominican Sisters International? Poznáme to až časem. Ale jak říká autorka 
citátu: milost za námi přijde tam, kde zrovna jsme, a nedovolí nám zůstat tam, kde nás 
našla. Když počkáme a zůstaneme vůči přítomné chvíli otevření, dojde k proměně. 

Dejte mi prosím vědět, jestli některým z našich sester způsobil čas karantény 
obzvláštní obtíže, a jestli někdo z našich sester onemocněl koronavirem. Budu vděčná za 
všechny informace, které mi můžete poskytnout. 

Modleme se společně a za sebe navzájem, v duchu hluboké solidarity. 

Srdečně vás zdravím z Říma,
Margaret
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