
Jak jsem poznal cestu ke svatému Františku z Assisi

V době, kdy jsem pracoval v Uherském Hradišti v podniku Výrobní družstvo invalidů
(bylo to v letech 1976–1990),  jsem navštěvoval  klášter v Uherském Hradišti.  Přisluhoval
jsem zde při mších svatých a také při slavnostech Porciunkule. Během doby totality jsem se
seznámil  s bratřími  P.  Rimigiem  Rudolfem  Jančou  OFM  a  tehdejším  provinciálem
P. Františkem Josefem Maráškem OFM. S nimi jsem hovořil o životě bratří prvního i třetího
řádu.

V listopadu 1989 jsem se zúčastnil poutního zájezdu do Říma na svatořečení Anežky
České.  Při  zastávce  na  poutním  místě  v  Assisi  se  mi  dostalo  volání  od  Pána,  že  mám
nastoupit cestu do františkánského řádu. Stalo se to tak, že jsem zaslechl vnitřní vnuknutí
právě  u  sochy  svatého  Františka,  když  jsem  procházel  chodbami  kláštera.  Ještě  před
samotným vnuknutím, když jsem již stál před onou sochou, viděl jsem, jak otevřeným oknem
přilétli  holubi a  usadili  se do rukou světce.  V tom okamžiku, jakoby spadla mezi mne a
okolní svět neviditelná clona. Zažil  jsem nepopsatelné okamžiky blaha v blízkosti svatého
Františka. Toto znamení ve mně utvrdilo vnuknutí, že mám jít jeho cestou. 

2. září 1990 jsem tedy vstoupil do prvního řádu svatého Františka v Brně a pokračoval
jsem  v Moravské  Třebové.  Zde  jsem  se  stal  kandidátem  řádu  a  seznámil  jsem  se  zde
s bratřími Šebestiánem Pavlem Smrčinou OFM a Janem Maria Vianeyem Dohnalem OFM a
také se sestrami,  které bydlely na ulici  Viniční.  Ale po ročním pobytu jsem dále nemohl
zůstat.  2. července 1994 jsem pak vstoupil  do Sekulárního františkánského řádu, místního
bratrského  společenství  v  Uherském  Hradišti.  Zvolil  jsem  si  jméno  Maxmilián  Kolbe.
Do řádu mne tehdy přijal br. Česlav Křížala OFM. Po ročním noviciátu jsem 14. října 1995
složil doživotní sliby do rukou br. Šebestiána Pavla Smrčiny OFM. 

Vůbec toho nelituji, že mě Pán poslal právě k bratřím františkánům. Naopak, mám
z toho velikou radost, že mohu být skutečným nástrojem v rukou Božích podle vzoru mého
křestního patrona – svatého Františka. Mohu vnášet pokoj a radost tam, kde vládne nenávist
a zlo. S úsměvem na rtech.
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