
 

 
 
Srpen / August  2019                                tschech. 

Budete mými svědky! 
                                      (Sk 1,8)                                                 
______________________________________           

Buď mým svědkem! 
Be my witness! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
    Milí přátelé Ježíšových slov! 

  
Nebylo pro ni lehké hned po maturitě opustit svou vlastní zemi a jako Au-pair se vnořit do 

úplně nového kulturního prostředí. Brala svůj život jako dar, ze kterého chtěla udělat něco velkého. 
Tato vize ji pomohla jít dál i v náročných a osamělých časech. Také její víru, kterou už jako dítě 
praktikovala ve své rodině, bylo nutné znovu objevit. Udělala rovnou dvojí objev. Také v temnotě 
mnoha dní se necítila sama. Vždy tu byl někdo, kdo šel s ní a dával jí odvahu nikdy se nevzdat. To se 
stalo jejím životním mottem. Don’t give up! – Nevzdávej se! Dalším objevem byla skutečnost, že slova, 
která Ježíš řekl svým učedníkům před 2000 lety, mohou dnes stejně tak jako tenkrát přinést život. 
Jestli se tak stane, záleží na každém, zda otevře svoje srdce nebo ne. 

 
Byla pozvaná na mezinárodní letní školu na jeden řecký ostrov. Mladí lidé nejpestřejších 

světonázorů se společně sešli, aby se bavili o udržitelném soužití v Evropě. Znamenalo to odvahu 
vydat se na cestu na tento ostrov. Rozhodla se pro jeden workshop, ve kterém šlo o událost stvoření 
- orientovaném na encykliku “Laudato si”. V tomto workshopu se někdy potkávaly velmi zúžené 
perspektivy. Někteří účastníci se ztráceli v kritice, aniž by byli schopni proniknout do perspektivy. Na 
konci měly být prezentovány výsledky. Amela – to je jméno naší mladé vyslankyně – zkusila stavět 
mezi všemi mosty. „A pak pro mě bylo velmi důležité se na konci pomodlit tuto úžasnou modlitbu, 
kterou papež František sepsal pro stvoření. Ale samozřejmě to šlo jen mimo regulérní prezentaci.” 
Tak pozvala v návaznosti na tento seminář všechny na nádvoří kostela, aby si o této modlitbě společně 
promluvili. Jak užasla, když skoro všichni účastníci – věřící i nevěřící – na modlitbu přišli. Chtěli být u 
toho a tento vzácný okamžik sdílet s ostatními. Po modlitbě za ní přišla jedna studentka z Ukrajiny se 
slzami v očích a řekla jí: „Jsem tak šťastná, že ses odvážila a umožnila tuto modlitbu. Byl to pro mě 
nejvzácnější okamžik celého týdne. Opravdu ze srdce děkuji.” 
   

„Budete mými svědky!“ předpověděl Ježíš svým přátelům a také jim  slíbil sílu Ducha 
Svatého. A tak prosí Ježíš také Tebe: Buď mým svědkem! – Be my witness! 
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