
3. října 2018 – Projektový den 1.  

Tajemství života za klášterní zdí jsme začali odhalovat v benediktínském klášteře Břevnov – 
Praha. Tento kouzelný barokní chrám pohody a pokoje nás, myslím, velmi příjemně naladil na 
setkání s řeholníky, muži. Mladý bratr Bruno nám vyprávěl o svém dětství, životě před vstupem 
do řehole a následném hledání vztahu s Pánem Bohem a jeho povolání. Velmi mě překvapilo, 
poté co nám vyprávěl o životě i druhý řeholník, že ani jeden nepochází z křesťanské (žijící 
opravdovou vírou) rodiny a oba došli k víře „vlastní hlavou“. To mi bylo velmi sympatické a 
opravdu obdivuji, co díky tomu dokázali a jak veliká je jejich láska k Otci. Myslím, že i lehce 
závidím hehe. Líbilo se mi, jací byli bratři upřímní, a že to byli vlastně normální lidi jako my, 
kteří mají nejen úžasný smysl pro humor, ale mají také problémy a zažívají strasti a mluví o nich 
otevřeně a upřímně. Naopak od většiny z nás „povrchních smrtelkníků“ oni vědí, jaký je smysl 
jejich bolestí a strastí a vědí, jak je řešit nebo kdo jim může pomoci. To je podle mě obdivuhodné, 
avšak standartní. Nemají něco nebo někoho, koho/co nemáme my, ale to my nemáme to, co je 
přirozené a esenciální pro krásný život a pohodové bytí. 

Štěpánka Křížová, Sexta B 

Tajemství života za klášterní zdí, Jan Hedvík  

 

  

 



8. 11. 2018 – Projektový den 2. a 4.3. 2019 - Projektový den 3.  

Druhý projektový den jsme opět vyrazili (velmi levně - díky ti obětavý pane Bureš) směr Praha. 
Tentokrát ale do Katolického domova mládeže a studujících, kde sídlí Česká kongregace sester 
dominikánek, tedy jen její pražská část. Uvítali nás tři usměvavé sestry - Jordána, Emilie a 
Bedřiška.  Všichni jsme seděli v krásné knihovně, jen pan učitel odešel nasávat atmosféru 
pražských ulic, a sestry nám pustili malý dokument o sestře Marii, která je učitelkou a také vede 
školní sbor. Ta hodně mluvila o laskavosti. Poté jsme si se sestrami povídali o jejich 
povinnostech, zábavě a vnitřních životech.  Video o sestře Marii a mnoho dalších 
minidokumentů jsme shlédli na 3. projektovém dni, čímž jsme se nakrátko seznámili se 
spiritualitou a životem několika řádů jako jsou například klaristky, saleziáni Dona Bosca, 
kapucíni či trapisté. 

Musím říct, že mám tyto blázny - do Boha opravdu ráda. Miluji ten pokoj, tu radost a Lásku, které 
z nich doslova vyzařují a tak silně na vás působí. Cítím se mezi nimi jako doma, jako někde, kde 
Vás přijímají takové, jací jste.  

Nejradši mám sestru Dominiku (františkánku) z Liberce. Poznala jsem ji minulý rok, když jsem k 
ní byla objednaná jako k psycholožce. Tahle sestřička je jedna z nejúžasnějších bytostí, které 
jsem kdy poznala. Je neuvěřitelně milá a empatická a taky strašně moc vtipná, takže mi s ní 
tenkrát bylo opravdu dobře. Dokázala pokládat otázky přesně tak, aby mi pomohla vyřešit 
spoustu problémů, se kterými jsem přicházela. Je opravdu velmi profesionální psycholog a navíc 
je velmi vzdělaná (uměla plynně italsky a myslím, že i anglicky, německy a francouzky). Mám ji 
moc ráda a už se těším, až ji zase uvidím a obejmu. 

Nemějme předsudky před světem, jenž není jen černobílý. :)  

 



 

 

 


