
Proč jsem se stala terciářkou Serafinského františkánského řádu?

Ze svého rozumu? Ze vztahu k svatému Františkovi nebo svaté Kláře? Lhala bych, kdybych
řekla: ano.

Bydlím v Sušici. A některé sušické ženy jsou karmelitánky III. řádu. A dost se snažily, abych
se k nim připojila. Nic se mnou nepohnulo. Proč bych měla být karmelitánkou, já přece uctívám
Pannu Marii ve všech jejích podobách. Jako karmelitánka ji přece nemohu uctívat více.

V roce  2013  byl  z  Prahy  přeložen  do kapucínského  kláštera  v  Sušici  P.  Serafin.  A při
seznamovací  besedě  se  nás  zeptal,  jestli  bychom měli  zájem o  vstup  do  SFŘ.  Nevěděla  jsem
o tomto třetím řádu nic. O svatém Františkovi jen letmo. Ale když P. Serafin položil tuto otázku, bez
zapojení  rozumu  moje  mysl  souhlasila.  Všechno  si  dost  rozmýšlím,  v  mých  74  letech  je  to
pochopitelné, ale v tomto případě jsem v rozumové části mé mysli měla záklopku. Skrze přípravu
do vstupu do kandidatury SFŘ jsem se podrobněji seznamovala s životem svatého Františka a pak i
se svatou Klárou. A zjistila jsem, že hlavně svatý František je moje "krevní skupina".  Od mala
vnímám svět okolo sebe podobně, jako ho vnímal on. Vždy mně vadilo a stále víc vadí, rozdělovat
bližní na dobré a nedobré, svět na bílý a černý. Bůh přece takto svět nestvořil. To my sami jsme
svět rozdělili tím, že svými nevhodnými materialistickými tužbami jsme se odklonili od Stvořitele.
A já nehodlám tomu přispívat. A proto mě zřejmě svatý František "přitáhl" k sobě. A já se snažím
mu nedělat ostudu. Už před vstupem do řádu jsem se snažila praktikovat odkaz našeho Pána Ježíše
Krista, jeho Cestu Lásky, tj. učit se odpouštět i těžko odpustitelné a neustále prosit o vedení Ducha
svatého. Praktikuji to již 15 let, ale ještě svatému Františkovi v jeho "chůzi" nestačím. Nedokázala
bych naplnit pohár milosrdenství, jak to dokázal on např. službou malomocným. Stále nedovedu
v sobě překonat strach o sebe, nedovedu se úplně odevzdat do služeb Kristu. Ale věřím, že svatý
František za mě "tam nahoře" oroduje, abych ty překážky na Cestě Lásky se nesnažila obcházet,
ale přeskakovala je s odhodláním, že jeho přímluva je silná. Buď se mnou trpělivý, svatý Františku.
Prosím.
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