Postní doba v trapistickém klášteře je vždycky intenzivní období půstu, ale i radosti.
Mnišky se více věnují modlitbě a rozjímání. Také půst napomáhá k hlubšímu setkání
s Kristem.
Tak sestry očekávají s radostí oslavu Velikonoc, jak píše svatý Benedikt ve své
Řeholi.
Tento rok byla pro nás postní doba poznamenána také nemocí pana kardinála Vlka a
jeho vstupem do pravého života. A letos naše komunita oslaví deset let od svého
příchodu do české země, kam nás pozval právě pan kardinál. Chtěly jsme ho pozvat
na oslavu tohoto výročí 22. dubna. Teď se jí zúčastní z nebe a jeho požehnání bude
ještě účinnější.
22. duben je datem jak našeho definitivního odjezdu z mateřského italského kláštera
ve Vitorchianu, tak i svátek naší blahoslavené Marie Gabrielly. Pro ty, kdo ji ještě
neznají, připojíme pár slov o ní.
Marie Gabriella Sagheddu byla mladá sestra z komunity ve Vitorchianu, která
zemřela ve dvaceti pěti letech v pověsti svatosti. Její skrytý a prostý život se
nevyznačoval ničím mimořádným, kromě velké lásky ke Kristu, k církvi, ke své
abatyši a komunitě. Je svědkem toho, jak je možné dospět na vysoký stupeň svatosti
jednoduše tím, že člověk prožívá s láskou běžné věci všedních dnů.
Po její smrti se u jejího hrobu začaly dít divy, milosti a zázraky a její tělo bylo po
mnoha letech nalezeno neporušené. Naši malou sestru prohlásil za blahoslavenou Jan
Pavel II. v roce 1983.
22. dubna k naší velké radosti složí slavné sliby sestra Marie Markéta Pohanková.
Pochází z brněnské diecéze. Mši svaté bude předsedat brněnský biskup mons. Vojtěch Cikrle.
Zveme i vás na tuto oslavu, která začne v 10.30 hodin, a na následné občerstvení.
Chcete-li přijet, dejte nám prosím vědět. Kněze prosíme, aby se dostavili do kláštera
nejpozději v 10 hodin a přivezli si vlastní albu.
Svěřujeme naši sestru do vašich modliteb.
Přejeme vám naplno prožitý Svatý týden: budou to dny zvláštní milosti. Ať vám oslava
velikonočních svátků přinese radost Vzkříšeného!
Pro ty, kdo touží podpořit náš klášter, uvádíme dva možné způsoby:

- buď finančním darem pomocí přiložené složenky či na bankovní účet:

v Korunách 1040997006/2700
v Eurech 1040997014/2700
IBAN CZ48 2700 0000 0010 4099 7014
- nebo si můžete zakoupit naše výrobky:
obrázky, pohlednice a gratulace ke všem příležitostem,
tabulky čokolády různých příchutí,
sušenky a sladké mléčné krémy různých příchutí,
ručně psané ikony s pravým zlatem nebo levnější s vyobrazením podle
vašeho přání.
Můžete se obrátit na sestru Janu – tel. 312 315 702
e-mail: coenobium.trap@volny.cz

Sestry trapistky se za vás modlí a vyprošují vám od vzkříšeného Pána milosti,
které nejvíce potřebujete.

sr. Lucie Tartara,
převorka kláštera

