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Předmluva
Doba dlouhé nemoci je mezní lidskou situací - a přeci
zde člověk naráží snad na to nejpodstatnější ve svém
životě: Prožívá nejistotu a pochybnost všeho
pozemského a pod dojmem tohoto prožitku nachází tu
jedinou jistotu a jediné řešení všech svých problémů v
Bohu. V rozhovorech s Bohem, které jsou neseny
touto zkušeností, pak splývá tělesné a duševní utrpení
v jedno, protože nemoc otřese vždy celým člověkem a
duševní úzkost je přitom mnohdy horší než tělesná
bolest.
Všechny texty zachycené v této knížečce vznikly na
lůžku během těžké nemoci a vedou od volání plného
nářku k oblažující radosti v Bohu. Jsou věnovány
všem nemocným, abychom si vzájemně pomáhali
nepropást čas navštívení a rozpoznat v tento náš den,
co vede k pokoji (srov. Lk 19,41-44).
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„Jen z doslechu
jsem o Tobě slýchával,
nyní jsem Tě však spatřil
vlastním okem“
Job 42,5
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I. Nářek chudých
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„Kdo je maličký, ať přijde ke mně“
Př 9,4

Pane, nevolám k Tobě sama;
můj hlas, mé volání o pomoc,
je výkřikem mnohých,
výkřikem všech chudých, všech trpících,
výkřikem hříšníků - nás všech,
celého Tvého lidstva.
Pane, vidím před sebou úkoly a nemám sílu je splnit.
Vidím, jaká bych měla být a nejsem.
Dívám se do svého nitra a lekám se sevřenosti
svého vlastního já.
A tupá lhostejnost a skleslost
ochromují ruce i srdce.
Chtěla bych jít po cestě a žádnou nenalézám.
Hledám světlo a nalézám jen temnotu a noc.
Hledám člověka, který by mě utěšil a nenalézám nikoho.
Hledám pokoj 7

a nalézám jen boj
ve svém vlastním srdci,
v rodinách,
mezi národy a velmocemi.
Pane, jsem zcela bezradná.
Mé myšlenky jsou zmatené;
mé oči až příliš prohlédly
a zároveň jsou slepé;
mé srdce se dokonale probudilo,
a přece tato bdělost bolí.
Při každém nadechnutí zesiluje touha,
a přece zůstává nenaplněna.
Pane, a Ty mi připadáš
tak nekonečně vzdálený.
A přece se utíkám do Tvého náručí,
které se otevírá, aby všechny objalo
- a pocit hlubokého pokoje
proniká mé srdce.
Pane, přijmi mne!
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„Jestliže nebudete jako děti...“
Mt 18,3

Pane,
stojím uprostřed neproniknutelné noci,
ponořena do ticha samoty,
obklopena chladem opuštěnosti.
Tíží mě skličující dluh vůči Tobě,
tíží mě láska, již jsem zůstala dlužná,
tíží mě zoufalý strach z toho,
že se Ti ztratím.
Mé síly mi unikají,
a já nemohu jít;
mé oči se zakalují,
a já přestávám vidět;
mé ruce se napřahují,
a já v nich nic neudržím.
Pane,
utíkám a
utíkám se do Tvého náručí.
Otče,
skloň se ke mně,
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vyzdvihni mě
a přitiskni mě na své srdce,
které je otevřené ve Tvém Synu.
Nech mě z něj pít
všechnu sílu, kterou potřebuji;
nech mě z něj pít
všechnu lásku, kterou potřebuji.
Nech mě ve svém srdci najít
všechen vytoužený pokoj.
Otče,
dítě je skryto v tátově náruči. Věnuje se svému
malému světu, bezstarostně si hraje a dovádí a občas
položí svoji hlavičku na tátovu hruď.
Ví a cítí, že otec je tady a to stačí.
A otec pohlédne do očí dítěte a najde
sám sebe a dítě se blaženě usmívá
pod pohledem lásky.
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„... v Jeho náruči“
Iz 40,11

Pane,
jsem si tím zcela jistá:
Nemohu se Ti ztratit.
Na koho Ty jednou položíš svoji dlaň,
ten je Tvůj.
Koho Ty jednou povoláš do své blízkosti,
ten bude stále u Tebe.
Koho Ty jednou zahrneš svou láskou,
ten zůstává milován věčně.
„Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve Tvém
jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z
nich nezahynul...“ (Jan 17,12).
Pane,
Ty jsi uchopil moji dlaň a již ji nepustíš.
Ty jsi uchopil mne samotnou a již se mi nikdy nevzdálíš.
To je má jediná jistota.
Shlédni na mě,
přepadají mě strach a pochybnosti
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a skleslost.
Pohled na Tebe
však dodává pokoj a útěchu,
neboť Ty jsi věrný.
„I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl
přebývat při nejzazším moři, Tvoje ruka mě tam
doprovodí, Tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl:
Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane
světlem. Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den
svítí, temnota je jako světlo...“ (Ž 139,9-12).
Pane,
a já jsem se Ti již znovu zpronevěřila.
Co se mnou nyní uděláš?
Ještě silněji tě tisknu na své srdce,
aby ses mi nemohla ztratit.
Vždyť tě tolik miluji!
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„Chci dát průchod svému nářku...“
Job 10,1

Pane,
dovol mi hlasitě před Tebou vylít
nářek svého utrpení;
má duše křičí uprostřed bídy tohoto dne.
Pane,
proč mi připravuješ takové trápení?
Proč již tak dlouho ležím nemocná,
odloučená od lidí,
kteří mě obklopovali,
odloučená od práce a povolání,
odloučená od plánů a přání,
stranou radostí života,
stranou života klokotajícího ve světě.
Proč je právě mně takhle zle?
Co jsem udělala špatně?
Pane, co ode mne chceš,
co mám dělat?
„Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“
Já sám jsem toto všechno protrpěl.
Nemohu tedy i od tebe požadovat vše?
Zasnoubil jsem se s tvým utrpením
a povolal jsem tě,
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aby ses stala mně podobnou.
Chci tvoji bezpodmínečnou důvěru a ta se již na nic neptá.
Ale Pane, copak nevidíš,
že to utrpení téměř převyšuje
mé slabé síly?
Nevidíš,
že již nemohu dál?
Nevidíš,
že mám strach
být úplně zničena?
Nevidíš,
že se topím?
Já vidím všechno,
ale proč ty máš strach?
Vždyť jsem u tebe.
Pane, tu temnou tíhu tělesné nemoci
by bylo ještě možné snášet,
ale horší je noc duše,
která mě také obklopila.
Cítím vinu
celého svého života a měla bych přece vědět,
že Tys již dávno odpustil.
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Chci udělat něco dobrého
a nemám k tomu sil.
Celé hodiny bych mohla uvažovat a přesto už ani nevím,
co je pro mě správné, a co ne.
Chci myslet na Tebe a jsem nesoustředěná a roztěkaná.
Chci se modlit a nenapadá mě nic,
co bych Ti mohla říci.
Co si jen mám počít?
Dítě,
nenamáhej se,
nedělej vůbec nic
(vždyť já činím vše).
Zůstaň prostě zde!
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„Vytrvalostí získáte své životy“
Lk 21,19

Pane,
život nemocného je čekání;
den nemocného je čekání;
hodina nemocného je čekání.
Čeká celou nekonečně dlouhou noc
na první šeď
nového jitra.
Čeká, až si na něj druzí
vzpomenou ve shonu dne,
na maličký dárek
k utišení jeho hladu.
Čeká na probuzení radosti při Tvém
příchodu do nuzné místnosti,
protože Ty jediný se sjednocuješ
s nejslabšími a nejchudšími.
Čeká na dotyk Tvé dlaně,
těšící a žehnající dotyk,
dotyk, který tiší bolest a uzdravuje
zničenou duši,
zmučené tělo.
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Pane,
život nemocného je čekání;
den nemocného je čekání;
hodina nemocného je čekání.
Ty mé spící, slepoučké dítě,
ty nevidíš slávu,
která tě ve tvé slabosti obklopuje.
Spi a čekej,
až ti jednou ukážu
jen ranní záblesk
tohoto světla.
Spi a čekej,
až ti jednou
zatlačím oči
a zároveň ti je otevřu
pro věčné patření
na tuto slávu.
Spi a čekej,
mé světlo ještě nemůžeš snést;
tvé tělo by se nesmírnou radostí
rozskočilo na kousky.
Já tě však potřebuji zde - každý den nově.
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Spi a čekej,
z těch, kdo opravdově čekají,
proudí svatý pokoj.
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„...neboť sláva Páně se rozzářila
nad tebou...“
Iz 60,1

Pane,
ani jeden den nepomine bez slz;
ani jeden den nepomine bez bolesti;
ani jeden den nepomine bez zármutku;
ani jeden den nepomine beze strachu.
Mé dny se staly nocí;
mé ráno neproniknutelnou mlhou;
můj dnešek němým výkřikem bezmocnosti;
můj život hořkou cestou na Golgotu.
Znetvořená nemocí,
nepochopená v nemoci,
zubožená opovrhovaná vyhnaná opuštěná Jaký to život!
Ano, dítě mé lásky, jaký to život neboť sláva tvého Pána
se rozzářila na tebou.
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„Blaze vám, chudí...“
Lk 6,20

Pane,
v těžké nemoci jsi mi odňal vše
a já nemám již vůbec nic,
ani před lidmi, ani před Tebou.
Má modlitba je rozevřením
prázdných horoucích dlaní.
Mé volání k Tobě
výkřikem chudoby.
Tys mě odkázal mezi ty nejchudší
z chudých;
stala jsem se žebrajícím dítětem a já se s tím spokojuji.
A Tys mně dnes svojí dlaní
tiše otevřel oči
a já užasle pozoruji
Tebe a Tvé dílo.
Neboť v noci
jsi ze mě učinil
boháče.
Ty sám ses položil do mých
prázdných chudých dlaní 20

a mně už vůbec nic neschází.
Je někdo na světě bohatší?
Tys pro mě připravil natřesenou míru
utrpení a pozvedáš mě na svůj kříž
ve stravujícím očišťujícím ohni
své lásky.
Je někdo na světě plnější?
Tys mi daroval tělo a duši a život
a já smím doplňovat,
co Tvému utrpení ještě chybí.
Je někdo na světě bohatší pro druhé?
Tys mě vtáhl do své blízkosti a já očima, ústy
i srdcem hltavě piji
Tvoji lásku, jež mě zaplavuje.
Je někdo na světě šťastnější?

„... neboť vaše je Boží království“
Lk 6,20

21

„Vím o tvém soužení a tvé chudobě
- a přece jsi bohatý“
Zj 2,9

Pane,
otevřels mi oči
a já se dívám žasnoucí, blažená.
Oči a srdce nemohou
pojmout to štěstí a mně kanou slzy,
blaženě rozechvěná,
pod dotykem Tvé dlaně.
Pane,
co Ti mám dnes ještě říci:
Nic se nezměnilo
na mé nemoci;
nic se nezměnilo
na mé nejisté budoucnosti;
nic se nezměnilo
na mé malosti a slabosti,
a přece již
tíhu toho všeho necítím.
Tys mi ze rtů odňal
každé slovo nářku,
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dals mi zapomenout
pod něžností své lásky.
Jaká to láska,
ve které se propastný rozdíl
mezi milujícím a milovaným
takto ztrácí.
Pane,
objímám Tvůj kříž,
neboť na něm jsem zbohatla.
Pane,
má duše,
zahrnuta bohatstvím,
kterým jsi Ty,
rozevírá svoji náruč
aby Tě objala,
nyní i na věky.

„... a dám ti vítězný věnec života“
Zj 2,10
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„Stále se modlete“
1 Sol 5,17

Pane,
v těchto dlouhých hodinách nemoci
nemám již ani sílu
k přeříkání krátké modlitby a přece nevím,
co to znamená
nemodlit se.
Ty jsi zde,
neboť neexistuje místo,
kde bys nebyl.
Všechno, co dělám, dělám před Tebou.
To je má modlitba.
Přišel jsi ke mně
a vtáhl jsi mě
až do nejhlubšího sjednocení.
Můj život
je životem s Tebou a v Tobě.
To je má modlitba.
Bolest a bída a slabost a strach
mě přemáhají chci být potichu.
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Přines to se svým utrpením
před Otce.
To je má modlitba.
Obdarováváš mě utěšující láskou
dobrého člověka,
svojí láskou,
já ji přijímám
a nechávám se jí pronikat.
To je má modlitba.
Připravuješ mi uvolnění
a rozveseluješ mě
knihou, písničkou,
malou květinkou a radost z toho všeho
je mojí modlitbou.
Mé ležení, má chůze,
mé stání před Tebou je modlitbou a já nevím, co to znamená
nemodlit se.
A jednoho dne
mi vrátíš moji sílu;
pak se z mého spočinutí v Tobě
opět rozezní slova
chvalozpěvu Tvé církve.
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„... proste, oč chcete, a stane se vám“
Jan 15,7

Pane, Tys mi splnil tolik přání:
přání téměř bezvýznamná;
přání, která k Tobě dolétla
v odvážné důvěře a touze;
přání, která nebyla nikdy vyslovena.
Myslím, že Ty bys svým dětem
nechal padat hvězdy do klína,
kdyby jim to udělalo radost.
Pane, smím Tě prosit, oč chci.
Avšak mám přece Tebe a Tvoji lásku (a co se tomu může vyrovnat)
nic více si nepřeji.
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II. Chvála
z roztrženého srdce
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„Pokoj vám!“
Jan 20,19

Chtěla bych před Tebou, Pane,
vylít svůj nářek,
protože mé bolesti se staly nesnesitelnými
a nechtějí ustoupit ani na okamžik...
ale slova mi již tak dobře
neplynou ze rtů,
protože vidím Tebe ve Tvých bolestech.
Já jsem šel vaší cestou,
abyste vy mohli jít cestou mojí.
Ano, Ty, Ukřižovaný,
Ty ode mne můžeš požadovat cokoli,
protože Ty sám jsi vše protrpěl
až do nejtrpčího záhybu
mého života.
Přesto mě někdy zachvátí touha
moci pracovat jako ti ostatní,
co pod mými okny spěchají sem a tam.
Cítím v sobě schopnost
něco dokázat
a zároveň bolestiplná pouta,
jež mě odkazují
28

do tak úzkých mezí.
Spoután a přibit tehdy jsem pro tebe učinil to největší.
A to, co svět považuje za neužitečné,
má před Otcem nejvyšší cenu.
Rozumíš?
V dovršení mé cesty mi dej porozumět
tomu, co nyní pouze tuším.
Dovol však, abych Ti přednesla
ještě jednu prosbu:
Daruj pokoj zraněnému světu.
Rozprostři svůj pokoj
nad lidskými srdci,
nad rodinami,
nad národy a světadíly,
nad náboženstvími a rasami.
Pokoj s tebou.

29

„Učiním divy nahoře na nebi
a znamení dole na zemi“
Sk 2,19

Lidský úděl kdo jej může snést?
Ráno starosti,
v poledne únava,
večer touha.
Uhnáni, uštváni,
nic nám nezůstalo;
zmateni a plni ran,
ustrašeni, spoutáni,
v hladu a bolesti.
A přesto se cosi jiného
- k tvému úžasu ještě prodírá na povrch:
Oči září
pod Jeho pohledem,
rty se smějí
pod Jeho útěchou,
ruka hladí
pod Jeho pláštěm.
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Ano, cosi se skutečně
- ke tvé vděčnosti ještě prodírá na povrch:
Lidé ještě ukazují
sílu lásky,
bratři stále ještě znají
pomoc v nouzi,
milující jsou podobní
světlu ve tmě.
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„Bože, ty jsi můj Bůh!
S touhou Tě hledám.“
Ž 63,2

Pane, po celý svůj život
jsem hledala úkryt a bezpečí a neměla jsem nikoho, kdo by mě ochránil,
neboť jsem hledala Tebe.
Hledala jsem útěchu a neměla jsem nikoho, kdo by mě potěšil,
neboť jsem hledala Tebe.
Mé ruce hledaly oporu a nenašla jsem nikoho, kdo by mě podržel,
neboť jsem hledala Tebe.
Toužila jsem po lásce a nenašla jsem nikoho, kdo by mě miloval,
neboť jsem toužila po Tobě.
Hledala jsem porozumění od srdce k srdci a nenašla jsem nikoho, kdo by mě pochopil,
neboť jsem hledala Tebe.
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„Má duše po Tobě žízní,
prahne po Tobě mé tělo,
jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země“
Ž 63,2

Pane,
mé srdce plane touhou,
kterou se ještě nikomu nepodařilo utišit.
Pane,
ta touha stravuje mé srdce,
že již téměř nemůže tlouci.
Pane,
jsem touto touhou tak nemocná,
že již téměř nemohu dále žít.
Dítě,
pojď ke mně.
Doširoka otevírám svou náruč,
abych tě mohl obejmout.
Dítě,
pojď na mou hruď,
přitisknu tě na své srdce,
jež je otevřeno pro tebe.
33

Dítě,
přilož svá ústa k mému otevřenému srdci
a pij, pij plnými doušky ...
pij všechnu mojí sílu,
pij všechnu mojí lásku,
pij mé utrpení pij novou, ještě horoucnější touhu.
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„Tvá láska je vzácnější než víno“
Pís 1,2

Pane,
koho Ty se jen jednou dotkneš
svojí láskou,
tomu již svět nemůže stačit.
Koho Ty jen jednou vtáhneš
do zářivého pouta své blízkosti,
toho již žádný člověk nemůže naplnit.
Je označen Tvým dotekem,
je zraněn navždy a jeho krev bude vytékat
až na práh věčnosti,
až k patě Tvého kříže;
bude prýštit vzhůru ke Tvému
otevřenému srdci.
Rozpřáhne své paže,
aby Te obejmul;
pozdvihne své oči,
aby se ztratil ve Tvém pohledu;
a jeho srdce je roztrženo
v doufajícím očekávání
a ve chvějícím se výkřiku touhy.
35

Jeho život je však sycen
touhou po hořkosti
- líbající Tvůj kříž a touhou po sladkosti
- zářící tváře.
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„My však kážeme Krista ukřižovaného.
Pro Židy je to kámen úrazu,
pro pohany bláznovství, ale
pro povolané Boží moc a Boží moudrost“
1 Kor 1,23.24

Ukřižovaný Pane Ježíši Kriste,
natažený na kmeni kříže,
rozpřažený na dřevě kříže,
s potrhaným tělem na stromě kříže,
probitým tělem připoután na kříž.
Ukřižovaný Pane Ježíši Kriste,
Tvá náruč se rozevírá
v odevzdanosti na kříži,
Tvé srdce puká
v lásce na kříži,
Tvá ústa se otevírají
v polibku trpícího
pro mnohé z lidí.
Zmrtvýchvstalý Pane Ježíši Kriste,
stojící na kříži,
na vztyčeném kříži
mezi nebem a zemí,
chráněn Otcem,
aby Ti ani kost nebyla zlomena.
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Zmrtvýchvstalý Pane Ježíši Kriste,
v smrti žijící,
v podsvětí vítězící,
ve zmaru zachráněný,
v prokletí uctívaný,
v hloubce propasti
vysoko povýšený.
Pane Ježíši Kriste,
rozevři moji náruč
ukládajíce mne na kříž;
takto Tobě vydanou
mě nech žít
a milovat a zemřít.
Ani Ty sám jsi neznal nic lepšího
než rozevřenou náruč
a roztržené srdce
touhy a odevzdání.
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„Blahoslavení trpící“
Mt 5,4

Nesmírné utrpení světa:
Utrpení výkřiku strachu Utrpení němé bezmocnosti Utrpení rozšířených očí
a zděšeného pohledu.
Utrpení svíjejícího se těla Utrpení vzpírajícího se srdce Utrpení srážející k zemi.
Utrpení v rozcuchaných vlasech
a rozedraných šatech Utrpení v potu a horečce Utrpení v krvi a slzách Utrpení až k zatemnění ducha.
Utrpení podsvětí Utrpení v Boží temnotě Nejhlubší utrpení v Boží lásce.
Milované utrpení Snášené utrpení Přijaté utrpení.
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Od doby muže bolesti
Posvěcené utrpení Zasvěcené utrpení Posvěcující utrpení Vytoužené utrpení Drahocenné utrpení.
Utrpení, jež přináší
pokoj Utrpení, jež v sobě skrývá
radost Utrpení, jež zde odhaluje
bezmeznou jistotu Utrpení, jež člověka vyzvedá
k obětnímu oltáři Utrpení, jež mne pevně spojuje
s mým ukřižovaným Pánem.
Utrpení,
anděli Boží,
z roztrženého srdce
buď pozdraveno.
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„Nyní se raduji v utrpení pro vás
a to, co zbývá do míry utrpení Kristových,
doplňuji na svém pozemském těle
pro jeho tělo, to je církev“
Kol 1,24

Pane,
nech mě trochu si u Tebe odpočinout.
Ramena bolí od Tvého břemene,
které téměř sráží k zemi.
Já ti dám ze své síly a ty vydržíš.
Vždyť víš,
že místo mého přítele je tam pod křížem.
Ano, Ukřižovaný,
to jsem věděla
již tehdy,
když jsi mne povolal za svou služebnici a své „ano“ zpět nevezmu.
Vstoupila jsem do temnoty světa
a pokládám Ti všechny lidi na Tvé srdce:
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Pochybující,
kterým se smysl jejich bytí
ztratil z očí Slepé,
kteří se dívají a nic nevidí Hluché,
kteří poslouchají a nic neslyší Manžele,
kteří jsou rozvedeni Děti,
které se nikdy nenaučily smát Dívky,
které postávají na ulici Lidi,
kteří hladovějí a mrznou Bratry,
které ubíjí nenávist.
Kdo se jen trochu naučil
dívat se Tvýma očima,
v tom se otevírají Tvé rány.
Krvácí nepřítomností spásy v tomto světě,
protože lidé spásu pyšně odmítli.
Krvácí nepřítomností lásky v tomto světě,
protože lidé Tvoji lásku v sobě ubili.
Krvácí nepřítomností pokoje v tomto světě,
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protože lidé Tvůj pokoj vyloučili
ze svého středu.
Krvácí temnotou a chladem v tomto světě,
protože lidé Tvé světlo nenávidějí.
Krvácí lhostejností tohoto světa,
protože lidé považují cetky za důležité
a za nic to jedině nutné.
Krvácí ochromující zemdleností
tolika dobráků,
protože lidé zhášejí Tvého Ducha.
Pane, a jako poslední
stojím před Tebou já
a nejsem lepší, než všichni ostatní.
Neboj se, já jsem s vámi ve všem soužení.
Daruj mi trpělivost s nimi i se sebou.
Dávám ti svoji ukřižovanou lásku.
Ano, dej mi účast na svém kříži,
pouze on má v tomto světě nějakou moc.
Dej mi účast na svém kříži,
jako jediné znamení,
že přijímáš službu své služebnice.
Tvoji prosbu splním.
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„Pojďte ke mně všichni,
kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout“
Mt 11,28

Pane, děkuji Ti
v radosti
a v ubohosti
mého otevřeného srdce
za Tvoji lásku
k chudým,
k odepsaným,
sklíčeným,
poznamenaným,
obtíženým.
Pane, přicházím
namáhavě a klopotně
těžkým krokem,
přesto povzbuzená
Tvým slovem,
přitahovaná
Tvým pokojem,
hnaná svojí touhou.
Pane,
to nepochopitelné
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se stává pravdou:
Ty jsi ve mně - já v Tobě.
Těžce se do Tebe propadám
s celou tíhou svého života.
Ale nesena Tebou vzdaluji se sobě
a v Tobě se znovu nacházím:
Vstoupila jsem do moře,
kterým jsi Ty,
ponořená do vln
Tvé lásky,
prozářená požárem
Tvého světla,
a sama jsem se stala zaplavujícím světlem,
sama jsem se stala vlnícím se mořem
v hlubině Tvé záře.
A má slova se rozplynou dříve,
než mohou přejít přes rty,
neboť řeč lásky
není z tohoto světa.
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„Radujte se v Pánu vždycky,
znovu říkám: Radujte se!
Pán je blízko“
Flp 4,4

Pane,
Tebe velebí
úsměv pod slzami.
Tebe velebí
aleluja v bolestech.
Tebe velebí
zářivý pohled v bledém obličeji.
A když se ptám,
odkud je má radost,
jež ve mně tiše,
jasně a vytrvale proudí odkud je tato záře a toto ráno odkud to světlo kolem mě
a ten tryskající pramen odkud ten jásot a to skřivánčí plesání Pane, jsi to Ty.
A když se ptají,
odkud je ten klid,
blahodárně chránící před soukolím času 46

odkud ten pokoj,
neustále hledaný v každičkém koutu Země odkud ta trpělivost,
darovaná po celé dny a noci odkud ten smích,
pronikající ze světnic chudoby a nouze Pane, jsi to Ty.
Pane, jsi to Ty
a pro Tebe je určena
moje píseň.
Pane, jsi to Ty,
a kde jsi Ty,
tam je radost.
Pane, jsi to Ty,
plnými hrstmi
rozdáváš radost
svým dětem.

47

„Duše má velebí Pána
a můj duch jásá v Bohu,
mém spasiteli“
Lk 1,46

Zpívej, má duše, zpívej Pánu,
zpívej ráno, zpívej večer,
ať tvůj jásot zní
dnem i nocí.
Zpívej, má duše, zpívej v poutech,
zpívej v chudobě, zpívej v bídě,
neboť Jeho radost
tě osvobodí.
Zpívej, má duše, jsi Jeho harfou,
zpívej při záchvěvu nejtiššího vánku,
neboť Jeho dlaň
se dotýká tvých strun.
Zpívej, má duše, jsi Jeho vlastnictvím,
zpívej v plnosti klokotajícího života:
Tajemství lásky,
tajemství utrpení.

48

„Nebuďte a neburcujte lásku,
dokud nebude chtít sama“
Pís 2,7

V mlčení mezi temnotou a světlem si duše se svým
Bohem vyměňuje slova, která nejsou nikomu
přístupná, a ponořuje se do světla a do lásky svého
Boha, do hlubokého sjednocení. V tomto mlčení
pouze Bůh vede duši mezi temnotou a světlem.
Snad o tom člověk nebude moci nikdy mluvit, neboť
ty největší a nejhlubší okamžiky života jsou zahaleny
v posvátném užaslém mlčení, ve vše přemáhající moci
lásky.
A takové chvíle nejsou vázány na žádné místo a na
žádný čas; jsou mimo čas, protože se dotýkají prahu
věčnosti. A kdo „uzří“ Boha, přichází na hranici smrti
- ocitá se mezi tušením a prožitkem.
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O autorce
Barbara Busowietz se narodila 8. 8. 1939
v Leobschützu v Horním Slezsku. V lednu 1945
uprchla do Bad Reichenallu. Její matka zemřela 25. 4.
1945 při jednom z náletů na Bad Reichenhall. Poté
Barbara vyrůstala v Augsburgu.
Absolvovala katechetické vzdělání v biskupském
semináři v Mnichově, kde později také působila jako
katechetka a asistentka. Od června 1964 do září 1969
těžce onemocněla. Tehdy napsala svojí první
knížečku Od nářku k radosti, která přinesla útěchu již
mnohým nemocným.
Od roku 1970 do 1983 pracovala jako učitelka
náboženství v Landshutu a Gündelkofenu. V roce
1979 v modlitbě přijala povolání k poustevnickému
životu v adoraci (tzv. „Eremiten / Eremitinen der
Anbetung“ – poustevníci / poustevnice klanění). Od
roku 1983 začala žít jako farní hospodyně u faráře
Krämera v diecézi Regensburg. Od r. 1991 působila
jako pastorační referentka pro farnosti Pfatter a
Geisling a pro nadfarnostní službu v rámci
Charismatické obnovy, kde od r. 1980 do r. 1996
zastávala službu diecézní mluvčí.
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V Pfatteru zřídila klausuru s adorační kaplí, ve které
mohla žít své povolání k eremitskému životu a která
také sloužila jako centrum díla Wachet und betet
(Bděte a modlete se; www.wachetundbetet.de), které
bylo v r. 1993 církevně uznáno. Barbara tehdy složila
první sliby (každoročně opakované) do rukou
diecézního biskupa. K dílu patří také „Jünger-JesuGemeinschaft“ (Společenství učedníků Ježíšových),
Freundeskreis (Kruh přátel) a různé další skupiny.
Barbara Busowietz kromě odborně-katechetických
příruček naspala následující knihy:
 Von der Klage zur Freude
 Ein Lied der Liebe für Meinen Gott
 Von den Mystikern lernen
 Trilogie Du bist – Ich bin – In Eins
Po dvou operacích rakoviny s následnou terapií a po
částečném zlepšení v roce 1996 nemoc opět propukla
a Barbara odešla do invalidního důchodu. Poslední
necelé tři měsíce svého života strávila v nemocnici ve
Wörthu a v pečovatelském domu v Geiselhöringu, kde
10. 3. 1998 zemřela.
Motto na jejím náhrobku zní: „Pane, učiň mě
hodnou sloužit Tvé církvi, která leží v prachu!“
Podle www.wachetundbetet.de zpracoval Petr Hruška
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