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Padá mi to z nebe
Sestra mezi divadlem, médii a pasƛákem
ROZ H OVO R V ED L I TO M Á Š KU T IL A JA N PAU L A S

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA
VYCHÁZÍTAKÉ
TAKÉJAKO
JAKOE-KNIHA
E-KNIHA
VYCHÁZÍ

Jak mƽže pƎežít Ǝeholnice v pasƛáku? Jak se ošetƎuje prezident? Jak hovoƎit o víƎe v dnešní dobĢ? Jaké to bylo, vstoupit
za komunistƽ do tajné Ǝehole? Mƽže Ǝeholní sestra sledovat
MS v hokeji, pít pivo a být akƟvní na Facebooku?
V knižním rozhovoru se boromejka Angelika PinơƎová dotýká nejen palēivých témat dnešní doby, jako je rozpad rodinných vztahƽ, dĢdictví komunismu v nás ēi výchova delikventní
mládeže, ale dává nahlédnout i do svého životního pƎíbĢhu.
PatƎí do nĢj šƛastné dĢtství na vesnici, ochotnické divadlo, utajený život Ǝeholnice za komunismu, studium na DAMU, cestování po SibiƎi ēi jízda na kolobĢžce. Je to pƎíbĢh Ǝeholnice,
které celý život padají z nebe nejrƽznĢjší výzvy. A ona je zvedá!
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Jan Paulas je publicista a redaktor
Katolického týdeníku, autor Ǝady knižních
rozhovorƽ (napƎ. s opatem Vítem Tajovským,
Anselmem Grünem, Tomášem Špidlíkem aj.).
Tomáš KuƟl je novináƎ a politolog,
vedoucí zpravodajství v Katolickém týdeníku.
T
U ká z ka :

Má mít Ǝeholnice koníēky?
Vzpomínám na exercicie, pƎi kterých nám premonstrátský opat doporuēoval, abychom si našli
nĢjakého koníēka. Nemá na nĢj být upƎena veškerá pozornost, ale jako Boží dĢƟ máme právo si

hrát. Duchovní ēlovĢk nemusí být zoufale vážný,
to naopak mƽže být velké riziko. Skoēím ěáblu na
lep, že jsem veledƽležitá a svĢt se beze mne neobejde. Takže sbírám obaly od ēokolád a doufám,
že z nich jednou uspoƎádám výstavu.

NÁŠ TIP:

Papež FranƟšek
Laskavý a hluboký. Takový je knižní rozhovor pƎedstavující souēasného papeže FranƟška v dobĢ, kdy byl ještĢ buenosaireským kardinálem. Je z nĢj
patrné, že názory a postoje, kterými jako papež oslovil celý svĢt, zastával už
mnohem dƎíve a že neodluēitelnĢ patƎí k jeho osobnosƟ.
TAKÉ JAKO E-KNIHA
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