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ZARAGOZA - CYKLUS A

Tři měsíce v klášteře

DOBROVOLNÍK V AFRICE

KOMUNITA CHEMIN NEUF

Milá rodino, milí kamarádi,
Jak už víte, rozhodla jsem se věnovat tento rok
humanitárnímu projektu v Africe. A kam přesně pojedu? Do
zdravotního centra Ku Jericho poblíž Moundou, což je druhé
největší město v africkém Čadu. Chystám se tam za měsíc!

Komunitu znám už několik let, poprvé jsem s Chemin Neuf
jela na dva měsíce do Berlína zlepšit si němčinu. Chemin
Neuf organizuje jak akce v Česku, tak v zahraničí, například
mezinárodní festival pro mladé z celého světa v
Hautecombe, kde jsem mohla několikrát tancovat na
úvodních večerech (na fotce).
Jak vidíte, možností je spoustu. A pro tento rok jsem si
vybrala program, který se jmenuje „JET” [džet], francouzská
zkratka z Jeunes à l'étranger (mladí v zahraničí), kterou budu
často používat. Každý měsíc sepíšu své JET news, abyste
měli přehled, jak se mám, co zažívám…

Celý projekt je zajišťován komunitou Chemin Neuf, což je
katolická komunita s ekumenickým posláním, původem z
Francie, nyní působí ve 30ti zemích světa. Spojuje lidi v
celibátu i manželské páry, katolíky i protestanty. Respektuje
rozdíly a nachází skrze ně jednotu.
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FORMACE VE ŠPANĚLSKU
ŽIVOT

V

CARTUJA

A teď si možná říkáte, dobře, Afrika, ale
proč trávím podzim ve Španělsku?
JET spočívá ve tříměsíční přípravě, a
pak 7-12 měsíců na místě misie. Tento
dopis vám píšu z kláštera Aula Dei
kousek od Zaragozy. Klášter dřív patřil
kartuziánům, řádu, jehož povoláním je
modlitba v tichosti. Mniši trávili až
80 % svého času modlitbou ve svých
celách. Španělsky se klášteru říká
„Cartuja” [kartucha].

„Modlitby mnichů se dál
vznáší ve zdech
kláštera”

V roce 2012 klášter převzala komunita,
která zde nabízí tříměsíční biblickou a
teologickou formaci, která se jmenuje
„Cyklus A.” Ta je součástí naší přípravy
na humanitární projekt. Myslím, že je
skvělé načerpat, formovat se, připravit
se, a pak v rámci mise dávat a také
přijímat. Učím se být otevřená vůči
druhým, sobě i Bohu.
Ale co tu vlastně celé dny dělám?
Čti dál!

KRÁSY KLÁŠTERA
MIRADOR
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kostel

TYPICKÝ DEN
7:30 Office (ranní chvály) - trochu moc brzo :D
Snídaně - jogurt se spoustou ovoce většinou
Osobní modlitba
9:30 Přednáška - každý týden nové téma!
13:00 Mše - španělsky
13:45 Oběd
16:00 Služba - každý den něco jiného!
18:30 Adorace
19:30 Večeře
21:00 Večerní program
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PŘEDNÁŠKY
Cyklus A je teologická a biblická formace. Každý týden
máme přednášky, jsou dost inspirativní. Jsou
francouzsky, případně je překlad do angličtiny, ale
snažím se poslouchat francouzsky.
Některá z témat: Genesis, Exodus, Historie církve,
atmosfé
Duch svatý, Evangelium podle sv. Matouše, Hřích a
ra v kn
ihovně
spása. Jeden týden jsme jeli do Francie na duchovní
cvičení v tichu. Když člověk tolik nemluví s ostatními,
je opravdu jednodušší slyšet Boha!
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Klášter ve francii
DUCHOVNÍ ŽIVOT
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Důležitou součástí mého života tady jsou modlitby,
mše, přece jen, jsem v klášteře. :) Každé ráno máme
prostor na osobní modlitbu, zkrátka a dobře začít den
s Bohem, poděkovat mu za nové ráno, svěřit mu vše a
uvědomit si, že je se mnou, přečíst si kousek z Bible.
Uprostřed každého dne je mše. Ve středu je
mezinárodní, to znamená, že občas zpívám nebo čtu
čtení česky. Někdy taky hraju na flétnu.
Během adventu máme v pátky roráty, mše brzy ráno,
ještě za tmy a při svíčkách, moc hezká atmosféra.
Večer je adorace. A rozhodnutí, kam a na jak dlouho
půjdu, je vždycky na mně.
V úterý večer máme chvály, modlitba skrze hudbu, už
znám písničky francouzky i španělsky :D
Jednou za týden mám duchovní doprovázení se sestrou
Jule, díky tomu si lépe uvědomuji, co tady vlastně
prožívám!

TÝDEN MÁME NĚJAKÉ TÉMA, DOPOLEDNE PŘEDNÁŠKY V
KNIHOVNĚ, ODPOLEDNE VAŘÍME, OPRAVUJEME, PEREME,
SÁZÍME A SKLÍZÍME.

MOJE MÍSTNÍ RODINA
Místem, kde se nejvíc protíná dávání a přijímání, je naše
„fraternita” neboli sdílecí skupinka. Každý týden společně
obědváme a jeden večer sdílíme svoje názory na nějaké téma,
jak se nám tu žije... Díky důvěře mezi námi jsme si za tři
měsíce vybudovali opravdu krásné vztahy! Ve skupince je se
mnou Diane z Anglie, sestra Jule z Německa, rodina z Kanady,
sestra Brigitte z Egypta a rodina z Polska, takže mezinárodní
rozměr opravdu nechybí!

v zaragoze
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DÁVAT
SLUŽBY
Každé odpoledne a některé víkendy máme
službu, francouzsky „service.” Většinou si
na začátku můžeme vybrat, co budeme
dělat. Někdy máme přidělený speciální,
třeba i dlouhodobější úkol. Je třeba starat
se o kuchyň, bydlí nás tu 150, mladí, starší,
rodiny s dětmi. A stejně tak o prádelnu! A
běžný úklid domu je samozřejmostí.
Zkusím vám pár service představit, abyste
viděli, jak takový klášter funguje. :)

KUCHYŇ

VAŘÍME

Banánový dort po
francouzsku pro
150 lidí
50 vajec
1,7 kg cukru
1,4 kg mouky
2 kg másla
32 banánů
2 kg kousků čokolády

PEČEME s do
mi

Život v komunitě znamená
spoustu ovoce (kaki, banány,
granátová jablka), zeleniny.
Kuchyně je většinou
španělská nebo francouzská,
záleží kdo vaří. Ne vždy je
vege varianta, ale většinou je
zelenina stranou. Život
v komunitě znamená i to, že si
nemůžu vybírat, co si uvařím,
vaříme společně pro 150 lidí...

VEČEŘE

sklizeň man
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ZAHRADA
Moje oblíbená služba. Mezi
top zážitky patří sklízení
mandlí, rostou tu jako u nás
švestky :D stejně jako
granátová jablka a olivy. A
zastřihování palem je taky
skvělá práce! A poprvé
v životě jsem tvořila kytice
do kostela :)

kytice

olivovník

Společně se svými rodinami tu
bydlí přes 50 dětí. Je tu školka pro
nejmenší, větší chodí do španělské
školy do města, za tři měsíce se
naučily španělsky! Každý čtvrtek tu
vedu taneční tréninky, občas přijde
řada i na gymnastiku nebo
organizuju nějakou hru, roky
tancování a skautu se nezapřou :)
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DĚTI

bojovka

Jsem praprapraneteř mnichů,
kdybyste mě nepoznali :D

tancujeme

výletujeme

poklad nalezen

almost done!
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DEKORACE

Mám pocit, že se tu rozvíjí moje
kreativní stránka, které jsem dřív
nevěnovala tolik pozornosti... Jsem ve
skupině na adventní výzdobu, vyzdobit
takhle velký klášter není jen tak :D Taky
připravit ateliéry pro děti. A zážitek byl
výroba obřího adventního věnce do
kostela, Španělé a Francouzi tenhle
zvyk moc neznají! Taky občas zdobíme
knihovnu na různé akce. A abych
nezapomněla, často tu hraju na flétnu
na mši nebo při chválách, učím se
improvizovat, tím se taky rozvíjí
kreativita! :)

svíčky

kdo najde
soba?

adventní věnec

betlém

vánoční okna
MOJE DNY
NA ZÁVĚR

proměna k
nihovny

V KOSTCE. KAŽDÝ JE JINÝ, A PŘECE V NĚČEM STEJNÝ. A
BYCH VÁM RÁDA UKÁZALA PÁR FOTEK Z VÝLETŮ, ZÁŽITKŮ.

los riglos

květinový průvod
na slavnost panny
marie del pilar

šátek - symbol
města a Diane
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sýr raclette

západ slunce

Zaragoza
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poušť s lise

Lidé jsou krásní,
když se modlí!

PÁR CITÁTŮ A HISTOREK,
KTERÉ STOJÍ ZA SDÍLENÍ!

V kuchyni: tady je maso z „dinde”. Po chvíli, kdy
jsem stále nerozuměla, se Jordan rozhodl změnit
francouštinu na angličtinu.. „It is meat of donkey!
What? I can't believe my ears... Glad that I'm
vegetarian! :D” No, nakonec se ukázalo, že to
není maso oslí, ale krůtí (krůta francouzsky se
řekne podobně jako osel anglicky). Chyby v
překladu jsou občas zábavné!

The goal of our life: to
let Jesus grow in me!
Cross- the sign of
death has become a
sign of hope!

a sophie

na fíkovníku
Jít s Bohem na hloubku
= čekat nečekané!

na stře
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!

Kde jsem byla, než jsem začala
existovat? Otázka jedné malé
holčičky. A maminčina odpověď?
Byla jsi od vždycky v Božím srdci.

Potřebujeme se naučit
odevzdávat, abychom
mohli přijímat.

V nebi budeme
chválit Boha celou
věčnost. Proč
nazačít už teď?

ZARAGOZA - CYKLUS A

Konec! anebo začátek?
Pokud jste dočetli až sem, máte
můj obdiv a moc to pro mě
znamená! Pokud byste chtěli
podpořit mou misii v Africe,
zdravotní středisko v Čadu, kam
za pár dní odletím, je víc
možností:
Modlitba - MŮŽETE NA MĚ MYSLET,
MODLIT SE ZA MĚ, ZDRAVOTNÍ
STŘEDISKO, VŠECHNY LÉKAŘE A
ZDRAVOTNÍKY, NEMOCNÉ. A TAKY ZA
POLITICKOU SITUACI V ČADU!

FINANČNĚ - můžete podpořit
mou misi a fungování
zdravotního středika v Čadu,
které provozuje komunita
Chemin Neuf, a ze kterého vám
brzy napíšu další JET NEWS!
Věřte, že každá koruna může
doslova někomu zachránit
život...
Můžete přispět
na účet komunity
2700993145/2010
Variabilní symbol
20220112
Poznámka: Tereza
Veverková JET Čad
Pokud byste chtěli potvrzení
o daru, napište mi, prosím!
Případně můžete přispět přímo
mně,v hotovosti nebo na účet.

Moc ráda uslyším, jak se daří
vám. Když vám posílám tyhle JET
NEWS, věřte, že na vás často
myslím!
Vaše Teri

