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Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly.
(Přísloví)

Modlitba za všechny zasvěcené
Bože, od tebe pochází každý dobrý úmysl
a jen s tvou pomocí jsme schopni ho uskutečnit;
nepřestávej proto vést ty, kdo se zcela zasvětili tobě:
ať následují Krista, zříkají se toho, co by je mohlo od tebe vzdalovat,
a v duchu evangelní chudoby a pokory slouží tobě, bratřím a sestrám.
Prosíme též za všechny, kdo hledají Boží Tvář,
o světlo a moudrost Ducha Svatého při rozlišování svého povolání
a o odvahu vydat se po Božích cestách.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
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Za řeholnice a zasvěcené ženy
PAPEŽSKÝ ŮMYSL

„Modleme se za řeholnice
a zasvěcené ženy; plni
vděčnosti za jejich poslání
a odvahu jim vyprošujme,
aby i nadále nacházely
nové odpovědi na výzvy
naší doby.“
ÚNOR
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SALESIÁNSKÝ ÚMYSL >

Za silnou důvěru v Boha a obětavou lásku sester salesiánek,
které žijí a pracují v Litvě.

Zajímavost
LITVA
5. srpna 1906 odešlo na popud litevského salesiána
Atanase Skelty devět mladých dívek do Itálie a staly
se sestrami salesiánkami. Pět z nich se poté vrátilo
do Litvy, kde navázaly spolupráci se salesiány.
Jejich činnost byla přerušena druhou světovou
válkou a komunismem. Sestrám, které zůstaly,
se v roce 1980 podařilo nejprve obnovit podzemní
činnost a v roce 1986 komunitní život v Kaunasu,
který se pak stal domem salesiánské spirituality.
Po totalitě v roce 1992 byla zahájena stavba domu
v Kaunasu a po jejím dokončení v roce 1994 byla
oficiálně schválena první komunita salesiánek
v Litvě. 17. srpna 2009 byla též zřízena druhá
komunita sester v Kaišiadorys.
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Sestry salesiánky v Litvě provozují Denní centrum
pro znevýhodněné děti z Palemonas v Kaunasu, pracují
v katechetickém centru, učí náboženství na školách
a pomáhají ve farnosti a v diecézi.

Výzva
1. Projev svou vděčnost mamince,
babičce, sestře, řeholnici... a vyjádři
například květinou nebo dárkem svou
vděčnost za to, co dělá pro druhé.
2. Najdi nejbližší řeholní společenství
a zjisti, jak řeholnice v klášteře žijí, jestli
je můžeš navštívit a třeba jim s něčím
pomoct.
3. Přečti si knížku o rozlišování
duchovního povolání.

Panenství má cenu, zachovává-li se
„pro Pána“, manželství má cenu,
chápe-li se a prožívá „podle Pána“.
(Raniero Cantalamessa)
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TIPY:
Tomáš Špidlík, O povolání,
[Refugium Velehrad-Roma, 2011]
Josef Maureder, Porozumět Božímu volání,
[Karmelitánské nakladatelství, 2018]
Tony Kalmová, Najít svou cestu
[nakladatelství KMS, 2021]
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Řeholní sestry
Božím stylem je blízkost, soucit a něha.
(papežův vzkaz řeholnicím)
Jaká je role řádové sestry
Jak žijí řádové sestry, co je jejich posláním? Mnozí si pod pojmem řádová sestra představí zahalenou postavu skrytou kdesi uvnitř klášterního komplexu, nebo možná ještě tak někde v nemocnici
coby pečovatelku o staré a nemocné lidi. To není ale zdaleka všechno, život řádové sestry může být
mnohem rozmanitější...

Co děláme
Poskytujeme sociální pomoc
Provozujeme domovy pro matky (a otce) v tísni,
sloužíme v nemocnicích, staráme se o bezdomovce,
provozujeme denní stacionáře pro lidi se zdravotním
postižením, poskytujeme startovací bydlení
a v domovech pro seniory zajišťujeme důstojné
a láskyplné stáří...

Působíme ve školství, vychováváme
Věnujeme se křesťanské formaci, vzdělávání
a výchově – působíme u nejmenších dětí
v mateřských školkách, učíme, pracujeme se
školáky, mládeží, ale i se širokou veřejností mimo
jiné i formou publikační a vydavatelské činnosti...

Vydáváme se na misie
Pomáháme chudým rodinám a dětem, zakládáme
duchovní centra, snažíme se zlepšit postavení žen
a dívek, pomáháme kněžím ve farnostech, staráme
se o volnočasové aktivity dětí, doprovázíme a
pomáháme všem potřebným...

Vyrábíme a prodáváme
Na své potřeby se snažíme přivydělávat manuální
prací a prodejem svých výrobků. Práce má v našem
životě své pevné a důležité místo, ale není to místo
první, je způsobem spolupráce s Bohem, který nás
zve k pokračování na svém stvořitelském
a vykupitelském díle...

Provozujeme duchovní a kulturní centra
Některé z nás se věnují nakladatelské nebo
vydavatelské činnosti, která slouží k poznání Pravdy.
Také zřístupňujeme naše objekty, kde přijímáme
hosty a poutníky a vytváříme zázemí pro duchovní
obnovu, odpočinek a načerpání sil...
zdroj: www.rehole.cz
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