
STAŇ SE PRO DRUHÉ DAREM 
A CESTOU KE SVATOSTI

Milá schönstattská rodino, 
mnohdy je pro nás jednodušší 
vidět schopnosti druhého, vnímat 
spíše jeho než sebe jako dar a 
cestu ke svatosti. Je jednodušší 
někoho obdivovat než následovat.
Možná se bojíme selhání a 
neúspěchu a tak je jednodušší si 
říci - ostatní to umí lépe, já na to 
nemám. Ale když je darem druhý, 
jsem jím i já. To opravdu 
osobnější, od srdce, podělit se 
o svůj život - ne o teorie - je vždy 
velikým darem a inspirací, ať to 
jsou věci větší nebo malé. 
V duchu hesla „nic bez Tebe, nic 
bez nás.“ jsem si tedy dovolil se 
na náš roční proud „jsi pro mne 
dar a cesta ke svatosti“ podívat 

z druhé strany. Jak  se já mohu 
stát darem a cestou ke svatosti 
pro druhé?

V sobotu jsme měli jarní 
setkání schönstattské rodiny 
v Brně a Martin a Saša Kubalcovi 
nám přednášeli o setkání v Hörde,
jehož stoleté výročí si letos 
připomínáme. Inspirací nám byla 
nejen jejich přednáška, ale hlavně
vzájemné sdílení našich 
zkušeností. Proč to zmiňuji? 
Protože právě sdílení osobních 
zkušeností sehrálo centrální roli 
pro rozšíření Schönstattu za zdi 
pallotinského semináře a to skrze 
časopis MTA. Seminaristé, kteří 
byli odvedeni na frontu, v něm 
sdíleli své zkušenosti z osobního 
i duchovního života, navzájem se 
povzbuzovali, vydávali svědectví, 
jaké milosti dostávají skrze Pannu 
Marii.

Rád bych proto poděkoval 
Monice a Božíkovi Hurtovým, 
kteří se v minulém čísle podělili 
o své prožívání Kubovy nemoci 
i o to, co je inspiruje.  Nemohl by 
tento náš měsíčník posloužit, 
podobně jako časopis MTA, více 
i ke vzájemnému sdílení našeho 
života ze schönstattské 
spirituality? Ať už jednotlivců 
nebo skupin našich složek?

Tento měsíc se mi toho 
vedle úkolů ve farnosti, mnoha 
osobních rozhovorů, různého 
náročnějšího zařizování a úkolů 
kolem vedení hnutí sešlo opravdu 
mnoho - navíc setkání 
s o. biskupem Kročilem, víkend 
s absolventy akademie, další 
víkend jsme s kluky připravovali 
Šeletu a pokračovali ve stavbě 
kapličky na kolech, následovala 
cesta do Schönstattu a nyní, již 
zmíněné, jarní setkání. Jsou to pro
mne krásná a naplňující setkání. 
Kolik se toho při nich děje, kolik 
krásných vztahů můžeme 
společně zažívat a zároveň moci 
být svědky krásného Božího 
působení. 

Musím ale přiznat, že 
na Spoj nás v úmluvě mi tentokrát
zbylo času příliš málo a nemám 

připravený ani text P. Kentenicha, 
ani jinou inspiraci. Asi  bych na 
sílu něco našel, ale rozhodl jsem 
se, že se odvážím vás tentokrát 
zklamat. Očekávali jste inspiraci 
a ono nic!  Nebo že by přeci jen? 
Není v schönstattské rodině nikdo 
jiný, kdo by si mohl najít čas a 
podělil se s druhými o nějakou 
inspiraci? Neočekáváme stále 
nějakou inspiraci a vedení 
od druhých, jako kdybychom sami 
neměli co dát? Rád bych vás tímto
pozval ke spolupráci a pomoci.

Otázky k zamyšlení:

1 . Napadá mne, čím by můj život,
ať už ten vnější či duchovní, mohl 
být pro druhé inspirací? Možná 
jsem díky nějaké své vlastnosti 
dokázal něco zajímavého, nebo 
mi pomohla překonat náročné 
situace. Možná jsem zažil něco 
silnějšího s Bohem či Pannou 
Marií.

2. Často bereme nějak 
za samozřejmé, co prožíváme a co
jsme v životě dokázali. Odhodlal 
bych se někomu povyprávět něco 
z mého vnějšího či vnitřního života
a zeptat se, jestli ho tam něco 

BŘ
EZ

EN
  2

01
9 

   
 č

.1
5

| 1 |                                                                                                                                       | 2 |



zaujalo? Věřím, že se budeme 
divit, o kolik více je v nás toho 
oslovujícího a obohacujícího 
pro druhé, než jsme vůbec čekali. 
Nebo u těch, co nás už
více znají se třeba jen zeptat, 
v čem se jim zdáte nějak 
originální?

3. Mohu zkusit naslouchat i 
příběhům druhých - ať už osobně, 
či skrze knihu či film - a vnímat, co
mne na příběhu oslovuje a jestli 
jsem náhodou v něčem neprožil 
něco podobného. Dokáži druhého 
ocenit a říci, v čem je pro mne 
obdarováním?

4. Možná budu žasnout jen 
nad tím, kde v životě stojím a 
kolika „náhodám“ vděčím za to, 
kde jsem a koho mám kolem 
sebe. Prostě v tom možná dokáži 
více vnímat, že Bůh náš život 
v lásce tajuplně ale pevně vede.

5. Kde bych si dokázal představit 
se o něco z toho podělit? Nemlčet
o tom, v čem jsem byl obdarován,
co mne inspiruje,  či se svěřit 
s tím, co moc nezvládám, ale 
s pomocí Boží s tím dále bojuji?
Věřím, že každý má veliké 

bohatství, o které se může 
rozdělit. Stačí jen tento poklad 
stále více odhalovat - sám 
i s pomocí druhých a hlavně
s pomocí Boha, který každého 
z nás stvořil ke své podobě, 
každého jiným, originálním 
způsobem.

Milá schönstattská rodino,
k odhalování krásy vašeho 
osobního ideálu a tedy k tomu, 
abyste se pro druhé stávali darem
a cestou ke svatosti, vám zvláště 
osmnáctého v měsíci vyprošuji 
potřebné milosti.
V úmluvě lásky,

+ P. Daniel

------------------------------------------

Pro ty, kteří by se rádi na těchto 
stránkách podělili o nějakou 
inspiraci, nabízím pár vodítek:

Spoj nás v úmluvě lásky slouží 
k inspiraci života ze schönstattské 
spirituality. Tedy vždy by měla 
inspirace směřovat k praktickému
propojení s vlastním životem 
každého z nás. K tomu mohou 
velmi dobře pomoci otázky 
k zamyšlení: např. jaké podobné 

situace prožívám? Co mne 
inspirovalo? Jak bych to mohl 
ve svém životě zkusit praktikovat?

Tématicky je ideální, když by 
inspirace nějak souvisela s ročním
proudem, ale není to podmínkou.

Jako forma se může jednat 
o osobní svědectví, delší či kratší 
text P. Kentenicha, nebo 
zformulování nějaké oblasti 
schönstattské spirituality. Vítáno 
může být i propojení 
schönstattské spirituality se 
současným děním v církvi 
či společnosti.

Kvalita příspěvku nespočívá 
na prvním místě v kdo ví jakých 
znalostech či perfektních 
formulacích, ale v tom, nakolik 
jde o osobní, upřímné sdělení 
toho, co mne inspiruje, co 
prožívám a co zkouším 
praktikovat - ať už 
s úspěchem či třeba zatím 
s neúspěchem.  

Rozsah je na tyto čtyři strany. 
(cca. 8000 znaků včetně mezer) 
Pokud byste měli text o dost 
kratší, je na zvážení se s někým 

domluvit a text rozšířit i jeho 
příspěvkem - vhodnější ale je, aby 
pak měly příspěvky společnou linii
se společnými otázkami. 

Kurzívou jsem zvolil psát naše 
texty a obyčejným, tedy lépe 
čitelným, pak citáty z Písma či 
od P. Kentenicha a jiných autorů.

Samozřejmě rozumím, že si někdo 
může být nejistý, jak se svého 
tématu nejlépe chopit, či jaké 
otázky by mohly být vhodné. Rád 
vás v tom podpořím a společně 
můžeme texty doladit. 

Pro případné doladění textu, 
korektury a zároveň včasné 
rozeslání do složek je třeba text 
odevzdat vždy do desátého 
v měsíci.

Těším se moc na vaše příspěvky!
Kontakt na mne:
P. Daniel Bořkovec
borkovec@schoenstatt-patres.org
tel.: 776 24 84 74

Vydává Schönstattské hnutí 
a texty všech čísel tohoto  měsíčníku Spoj 
nás v úmluvě lásky je možné 
si stáhnout na www.schoenstatt.cz. 
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