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13. května 2020

Středa po 5. neděli velikonoční

1. čtení: Sk 15, 1–6
Mezizpěv: Žl 122

Evangelium: Jan 15, 1–8

sr. Marie Kašparová OP

V dnešním prvním čtení se dozvídáme, že i ta „dokonalá“ prvotní 
církev, na kterou se stále odvoláváme, měla neshody. Často jsme 
svědky toho, že když něco nového začíná, je to živé, kreativní 
a ve své spontánnosti atraktivní pro ostatní. Ale čím více lidí se 
připojuje, tím více názorů na věc se sejde. Pak přichází na řadu 
organizace, management a pravidla a nakonec lidé říkají, že už to 
není takové, jako to bylo dříve (ve smyslu „lepší“). 

Před čtyřmi lety jsem se přistěhovala do komunity tří sester 
v Cambridge. Nebyla jsem žádná průkopnice. Tato komunita už 
dříve přijala mnoho sester, které přicházely na kratší či delší dobu 
na studia. Po pár měsících jsem se zabydlela a po roce už jsem 
byla s životem společenství víceméně srostlá. Ale „ouha“! Po pár 
měsících sestry přijaly tři novicky, čímž se náš dosavadní život 
výrazně změnil. Denní řád se z relativně flexibilního změnil na 
zásadně pravidelný a také další činnosti se začaly strukturalizovat. 
Jindy jsme se po jídle všechny podílely na úklidu, ale sedm sester 
se v malé kuchyňce ani neotočí, tudíž přišel na řadu rozpis služeb 
na úklid, vaření, nakupování, služby při modlitbě a další. 

Nic, co bych neznala z předchozího života, jenom už to nebylo 
to místo, na které jsem bylá zvyklá. Tichý dům se změnil v rušnou 
komunitu, a kam se člověk pohnul, na někoho narážel. A to někdy 
i doslova. Tehdy mě napadalo, jak je únavné sžívat se s novými 
členy a jak by to bez nich bylo jednodušší. Věřím, že v podobných 
situacích jsou například i mladé rodiny, když se narodí dítě nebo 
když se někdo přivdá nebo přižení do stávající rodiny. Nový člen 
potřebuje prostor, má své potřeby a někdy i podivnůstky, ale záro-

veň je to radost a požehnání. Tyto tři novicky byly pro kongregaci, 
která neměla po mnoho let žádná povolání, požehnání i výzva. 
Po půldruhém roce už jsme se jakžtakž sžily a prožíváme radosti 
i bolesti komunitního života společně. Ve svém dominikánském 
povolání se navzájem povzbuzujeme a obohacujeme. V dnešním 
žalmu čteme: Kéž se tvé paláce těší klidu. Budiž v tobě pokoj. Amen!

Letos mají sestry šest kandidátek…


