Střípky ze života obyčejné ženy,
s neobyčejnou vírou …

Všichni jsme jí říkali jen
ANIČKA.
Narodila se v roce 1935 a své
dětství prožila nedaleko
Strážnice, v obci Petrov.
Měla staršího bratra.
V 9 letech jí zemřel tatínek.
Měli malé hospodářství, musela
tedy pomáhat i na poli.
Studovala na gymnáziu ve
Strážnici.
Tam to měla těžké… byla to
doba padesátých let.

Poslechněte si její vyprávění, které jsme
zaznamenali ještě za jejího života.
Anička vyprávěla příběhy ze svého života,
které pro ni byly svědectvím Boží lásky a
pomoci.

„Na gymnázce mi bylo řečeno, ať nepočítám,
že půjdu na vysokou školu,
že budu ráda, když odmaturuju.
Já jsem si přála jít na medicínu a pomáhat takto
lidem…

Bylo to pro mě tedy dost těžké příjmout.

Jeden čas jsem byla dlouho v nemocnici,
ani už nevím, co mi bylo.
Učitel češtiny mi poslal do nemocnice
knížky, abych tam četla.
Ale ty knihy byly hrozně sprosté.
Když jsem to otevřela, viděla jsem, že se
to nedá číst.
Když jsem je pak vracela tomu
profesorovi tak se ptal, jestli jsem to
alespoň přečetla a já říkám:
„Prolistovala, nečetla, protože to bylo
tak sprosté, že se to nehodilo číst!
On na to jen řekl:
“No počkej u maturity!“

A já jsem si u té maturity skutečně vytáhla otázku: „Průřez
dějinami literatury na podkladě vlastní četby“.

Viděla jsem jak ten můj češtinář je spokojený.
Šla jsem se připravit a po chvíli šla za nimi ke stolečku.
Začala jsem mluvit, když v tom někdo zaklepal na dveře a ozvalo
se: „Profesor (ten a ten – nechci jmenovat) - má v ředitelně
telefon!“
Byl to ten můj češtinář, u kterého jsem měla udělat teď maturitu
z českého jazyka.

Čekali jsme a on se stále nevracel.

Najednou předseda maturitní komise říká:
„Já jsem také češtinář, je už pozdě a ještě tam
někoho máme dalšího.“
„Já bych to vzal, když dovolíte, za něj.“

Já jsem se zaradovala!
Když jsme skončili, vrátil se pan profesor z ředitelny.
Předseda mu říká:
„Kolego, my jsme to už zvládli bez tebe. Už je dost
pozdě, moc bychom se zdrželi.“
A on jen na to řekl: „To se nemělo stát!“
Víc nic ale neřekl.
Maturitu jsem udělala, ale pouze češtinu za 2.
Jinak samé.
Upozorňovali mě, že se na vysokou školu nedostanu.
Bylo to Boží vedení.

Ještě jedna vzpomínka mě napadá.
Jednou se mi profesor češtiny zas posmíval:

“ Aničko, jestli řekneš latinsky Otčenáš, tak ti dám jedničku!“
A já se postavila a přeříkala ho v pohodě latinsky.
Asi jsem ho zaskočila, nečekal to.
Pak řekl:“ Hm, umíš to líp jak já, musím ti tu jedničku dát“.

Po maturitě jsem si tedy našla práci v obchodě.
Jednou jsem šla ráno na roráty a vedle jela paní na kole
a upadla.
Běžela jsem do blízké trafiky pro pomoc.
Pán z trafiky paní pomohl zvednout a zavedl jí k sobě do obchodu. Já jsem jí
ještě vyzula botu, protože jí otékala noha a zavolala sanitku.
Ta paní byla manželka toho nepříjemného profesora
českého jazyka z gymnázia.

Za několik dní mi přišel sám češtinář poděkovat k nám
do prodejny textilu za poskytnutou pomoc jeho ženě.
Také řekl, že se bude otevírat zdravotnická škola
a že by mě tam mohli doporučit.
Že už mě nebudou blokovat.
Bylo to už rok nebo dva po maturitě, nevěděla jsem,
jestli to mám využít.
Tehdy jsem šla za mým duchovním vůdcem a on říkal:
„Třeba je to vůle Boží, když tě nevezmou, tak si z toho nic nedělej.“

Ano, vzala jsem ten názor našeho faráře za své,
jako Boží vůli pro mne a už měla klid.
Musela jsem jet na přijímačky až do Prahy.
Tam nás bylo 130 a otevírali jen jednu třídu.
Volali nás jednoho po druhém.

Když jsem přišla na řadu já, vešla jsem do třídy,
představila se, že jsem ze Strážnice.
Čekalo mě velké překvapení.
Zvedl se předseda přijímací komise a říká: „Kolegové, pokračujte dál…
já se jdu tady se slečnou povzbudit a zjistit co je nového ve Strážnici.
Pracoval jsem ve Strážnici jako lékař několik let!“

Vzal mě bokem, uvařil mně kafe a vyptával se na vše možné.
Já jsem mu nakonec také řekla, v jaké situaci jsem
se po škole nacházela, co tomuto předcházelo.
On vstal, vzal telefon a říká: „Prosím, aby do seznamu
přijatých byla zapsána Anna Káčerková.“
Takže já jsem se takto dostala na zdravotnickou školu.

Po skončení studia Anička pracovala na hygienické stanici
v Hodoníně, kde se stala i vedoucí.
Práce ji bavila.
Vzpomíná na jednu nepříjemnou událost, kde opět cítila
blízkost Pána, který byl s ní.
Říká:

Po práci jsem ještě někdy chodila
pomáhat na faru. Věnovala jsem se
například přípravě dětí na první svaté přijímání.
V prázdné obálce jsem měla takové známky
s křesťanskými motivy pro děti a jednou jsem si
to spletla a obálku použila v práci.
Dala jsem do ní nějaké dokumenty a poslala na
vedení hygieny OÚNZ.

Byla jsem udána.

Po nějakém čase mě předvolali policajti
na takový výslech.
Sepisovali to, co jsem odpovídala,
když v tom do místnosti vešel
další policajt, diví se a říká:
„ Co ta děvčica udělala?
Vždyť já lepší neznám!
My jezdíme spolu vlakem, vždycky mi drží místo… !“

Přečetl si zápis a říká kolegům: “No, podívej se – tys byl u přijímání, já
jsem byl u přijímání. Ty papírky dostávají děti co jdou k přijímání.
Odjíždíme!
Jestli chceš s námi jet kolego,
tak to roztrhej a nic nepiš!“
A tak se stalo.

Do práce přišla zpráva úplně klidného charakteru.

Pan doktor – nadřízený - mi řekl:
„

„Já vás obdivuji, jak vy jste statečná“.

Ve volném čase Anička pomáhala na faře.
Vedla administrativu, pomáhala s účetnictvím
i v kuchyni. Taková holka pro všechno.
Taky hledala svoji životní cestu. Myslela, že
patří do kláštera, jak by si to její maminka
přála a tak se rozhodla tam jít…
O tom vypráví:
„No, já jsem tam chtěla jít. Radila jsem se s mým
duchovním vůdcem a pak se vydala do Kroměříže
k sestřičkám.
Když jsem tam přišla přijali mě do návštěvní místnosti
s tím, že mám chvilku počkat na sestru představenou.
A tak jsem čekala.
Čekala jsem tam několik hodin a když už bylo
odpoledne – zbalila jsem se a utekla!
Nelíbilo se mi to, že mě tam nechaly, asi zapomněly,
či co!
Vrátila jsem se domů.“

Když to pak vyprávěla panu faráři, říkal:
„Asi to tak mělo být Aničko. Ve farnosti je pro tebe práce moc.“
Anička tedy zůstala ve farnosti a po nějaké době
se za přítomnosti svého duchovního vůdce
a jedné z řádových sester, které tehdá ve Strážnici byly,
– zasvětila Bohu s tím, že jako svobodná
bude k dispozici ve farnosti.
Celý život chodila každý den
na bohoslužbu. Za svým ženichem…
Až poslední měsíce už to nešlo….

O tom říká:
„Ježíš byl pro mne vždy posilou, vším.
Chodila jsem za ním každý den.
Když jdu z kostela,
uvědomuji si, že mám v sobě Ježíše,
eucharistii a nechci se moc zastavovat s lidma,
protože pak musím leccos vyslechnout, trápit
se nad tím a třeba i něco říct a pak jsou to
zbytečné komentáře.
Ale většinou se ke mně stejně někdo přidal
a já jsem mu naslouchala.“
Anička také vzpomínala na chvíle, kdy se starala o
svoji nemohoucí maminku.
Bylo to dost vyčerpávající. V noci ji stále volala.
Anička byla nevyspalá a vyčerpaná.
Vzpomíná, co ji drželo na nohou.
Modlitba:
„Pro Tebe Ježíši, už běžím!“

Také jezdila za vzdálenou příbuznou, která už
ve stáří neměla zdravý rozum a jedině s ní,
která ji vědomě měla ráda – byla schopna
komunikovat.
S velkou obětavostí a radostí dělala květinovou
výzdobu kostela, více než 50 let! Byla tam
blízko svatostánku a meditovala a hovořila se
svým Ženichem ve svatostánku, který ji stále
naplňoval.
Po sametové revoluci byla požádána,
aby učila náboženství.
Tehdy ještě nebyly katechetky.
Moc ji to bavilo, dávala do toho celé
své srdce.
Děti se jí svěřovaly, protože cítily, že je
má ráda se vším všudy.
Ještě jako 80ti letou ji zastavovaly
vzpomínaly, ale ona je už často ani
nepoznávala…

Ve Strážnici byl několik let před sametovou revolucí pater Pavel Jančík,
který do Strážnice přinesl spiritualitu Hnutí fokolare.
Anička si v něm našla pevné místo.
Stala se volontárkou.
Po sametové revoluci byla i na několik týdnů na formační škole v Itálii v
Lopianu.

Po celý další život bylo toto
společenství její rodinou,
jak říkávala a stále opakovala,
že je nesmírně vděčná za milost,
že ho poznala.
Všechny myšlenky Chiary
Lubichové a Slova života, byly pro
ni stále oslovující, formační a
zpytováním svědomí.
Byly pro ni velkou energií.
Snažila se je uvádět ve skutek
každým okamžikem.
Denně je rozjímala a předávala
dál.
Byla studnicí žitých zkušeností
s Bohem.

V té době ji Otec Pavel Jančík svěřil vedení mládeže.
Bylo neuvěřitelné, jak ji mládež přijímala a dokázala
se s ní i radit o svém životě.
Měla totiž opravdově čistou lásku ke každému nebo
se o ní alespoň stále snažila.

A to bylo cítit.
Byla to totiž láska k Ježíši v každém člověku.
x
Na fotografii je překvapená Anička,
kdy ji při příležitosti oslavy 20 let od primice ve Strážnici,
oslavenec, jménem bývalé mládeže,
přinesl kytici na poděkování za to,
co pro ně znamenala.

Anička obdarovaná kyticí, kterou dostala od bývalé mládeže, byla donucena se se všemi společně vyfotit.

Mnoho lidí Aničce telefonovalo,
prosilo o modlitbu,
o návštěvu u ní.
Pak se radili, často se i vraceli.
Mladí, starší, kdokoliv.
Věřící i hledající.
Cítili, že se opravdu zajímá
a modlí za jejich problémy,
za jejich blízké a za jejich trápení.
A ona poctivě tuto službu plnila.
Vždy věděla datum, kdy dotyčný měl něco řešit
a nezapomněla se zeptat, jak to dopadlo.
Někteří se i pod jejím přátelským vedením vraceli k víře.

V době, kdy ve Strážnici fungoval Otec Josef
Janek, založila, na jeho výzvu a s jeho pomocí
farní charitu a stala se její ředitelkou.
Byla to dobrovolnická charita,
které se však věnovala s plným nasazením.
Také byla členkou lidové strany.

Měla operovaný kyčel.
K tomu nám vyprávěla opět zajímavý příběh:
„Ano, to bylo tak.
Jednou jsme s přáteli jeli z Prahy z nějakého duchovního
setkání a řidič vzal do auta ještě jednoho doktora z Brna.
Jak jsme se při cestě bavili, přišla řeč na to, že už delší dobu
čekám na operaci kyčelního kloubu.
Doktor mi nabídl, že mě to zařídí, když budu chtít.
A já jsem chtěla!
Slovo dodržel a já brzo nastoupila do nemocnice kdesi na
Vysočině.
Byly tam řádové sestřičky. Moc pěkně se ke mně chovali.
Ale já jsem nikoho nežádala, to dopustil a zařídil Pán Bůh!

Udělali mi to velmi dobře, stále s tím mohu chodit a je to už
moc moc let. Kloub mám do dneška výborný! (83 let)“

„Pak mě poslali hned do lázní.

Chtěla jsem jít do Hodonína, protože je to blízko.
Tam mě Pán zase nachystal pohlazení, protože tam byla známá
lékařka, která se mě velice věnovala a vycházela mi vstříc. Dokonce
mě brala i autem na víkend do Strážnice.
Člověk nestačí děkovat Pánu Bohu!“
.

Anička bydlela v několikapatrovém paneláku.
S každým promluvila,
s dětmi si hrála,

takže ji všichni měli rádi
a pomáhali, kde to šlo.
x

Poslední roky vzpomínala,
že už těžko dojde do kostela,
ale že její Ženich se o ní stará.
Aniž by se sama přičinila,
měla kolem sebe asi 15 lidí,
kteří jí nabízeli odvoz.
Takže i když nic neplánovala,
vždy ji někdo z kostela odvezl.

„ Když cvičím a nebaví mě to,
říkám:
Pro Tebe Pane!
Vlastně při všem co dělám si to říkám …
Při cvičení jednotlivé cviky
obětuji za potřebné lidi,
za které se modlím.
Musím cvičit každý den,
jinak bych se nehnula
a tak je to taková
má modlitba,
i když mě to nebaví.“

V roce 2020 Anička upadla a zlomila si rameno.
Asi po měsíčním pobytu v nemocnici se na pár dní vrátila domů, ale
opět musela do nemocnice s těžkým zápalem plic.
Anička tuto dobu prožívala ve velké psychické tmě, která se přidala ke
všemu trápení.
Jakoby to, čím žila a zářila celý život, pro ni přestalo fungovat.
Navíc doba všeobecné karantény daná rozšířením Koronaviru v ČR
neumožňovala osobní kontakt s ní.

A tak odešla k svému
milovanému Ženichovi
opuštěná jako On,

v den Velkého pátku
10.dubna LP 2020
ve věku 85 let.

Věříme, že je s Ním šťastná a rozzářená,
jak jsme ji znali

a jak si to zaslouží.

