Naši letošní hosté
P. Jakub František Sadílek, OFM (* 1978)
Františkánem je od roku 2001, knězem od roku 2007. Od roku 2017 je také provinciálem českých
františkánů. Od roku 2009 spoluorganizuje františkánské misie v různých městech v ČR. Blízká témata
jsou pro něj také smíření v oblasti Sudet, smíření mezi denominacemi, adorace.
Anotace:
„Modlitba pokorného proniká oblaka, a neutiší se, dokud nedosáhne cíle.“ (Sir 35,17)
S. Maria Michaela Zych, PDDM (* 1980)
Křesťankou je od 12. 10. 1980, ale teprve v prvním ročníku gymnázia si zakusila, že Kristus žije a je
přítomen v Nejsvětější svátosti oltářní a ve vtěleném Slově. Postupně si uvědomovala, že byla stvořena
pro to, aby adorovala tuto Boží přítomnost. V roce 2000 vstoupila do Kongregace sester učednic
Božského Mistra, kde se roku 2012 stala navěky nevěstou Kristovou. Sestra Michaela o sobě říká:
„Jsem uchvácena svátostí křtu, která mě spojila s Nejsvětější Trojicí. Denně svádím duchovní boj o to,
abych svým životem co nejvíce svědčila o živém Kristu. Snažím se spolupracovat s Boží milostí a
doufám, že díky Božímu milosrdenství budu po smrti v nebi.“
Anotace:
Jak poznat své vlastní duchovní bojiště a jak se svědomitě zapojit do duchovního boje? Protivník totiž
není kolem nás, ale v nás, a má strategii. Ďábel s námi vždy bojuje promyšleně, nikoli náhodným
způsobem. Každé pokušení se začíná v naší mysli. Poznat strategii nepřítele je velmi důležité, abychom
nepracovali v duchovním životě nadarmo.
P. Antonín Marek Příkaský, OCarm (* 1969)
Karmelitánem je od roku 1994, knězem od roku 1998. Slouží jako rektor kostela sv. Havla v Praze,
modlí se za uzdravení a osvobození. Provozuje stránky www.duchovniboj.cz.
Anotace:
Přistupové cesty zlého aneb „Buďte střizliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘
a hledá, koho by pohltil“. (1 Pt 5,8)
Jana Pajanová (* 1957)
Vyrostla v křesťanské rodině. V 18 letech jí její duchovní otec nabídl cestu zasvěceného života, kterou
ale odmítla, protože velmi toužila mít rodinu a děti. Chtěla studovat lékařství, aby mohla pomáhat
nemocným. Na medicínu se však nedostala a vystudovala elektrotechnickou fakultu. V posledním
ročníku se vdala. Práce v kanceláři u počítače ji však nenaplňovala. Když přišly na Slovensko Modlitby
matek, znovu se v jejím srdci ozvala touha sloužit zraněným. Od roku 1996 je koordinátorkou MM na
Slovensku. Má šest dětí a tři vnoučata.
Anotace:
Vše, co se děje v našem životě, se děje pod laskavým a starostlivým pohledem našeho Pana Boha a
Stvořitele. On nás nikdy nezkouší nad naše síly. Nestane se nic, co nedovolí. On má moc změnit chod
věcí. „Tu Job povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se a pravil: ‚Z života
své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď
požehnáno.‘ “ (Job 1,20-21)

