„Vy však náležíte Kristu...“
1 Kor 3,23

Spolusestrám, příbuzným, přátelům a známým oznamujeme, že o vigilii slavnosti
Seslání Ducha Svatého v sobotu 8. června 2019 byla povolána svým Stvořitelem a Pánem
ve věku 86 let v 35. roce věčných slibů do plnosti radosti jeho věrná sestra

Sr. Marta Kaniová SSJ
Narodila se 27. března 1933 v Ostravě v hluboce věřící rodině. Po maturitě na gymnáziu v Brně roku
1952 jí komunistickým režimem nebylo dovoleno pokračovat v dalším studiu. Přijala proto zaměstnání
administrativní pracovnice. Po dlouhých šestnácti letech mohla v roce 1968 začít uskutečňovat svou touhu
po vyšších hodnotách v emigraci v Anglii a později v Rakousku. Období nelehkého hledání osobní životní
cesty vykrystalizovalo v její zasvěcení se Bohu v nové řeholní společnosti. V roce 1981 tak stanula v Klagenfurtu u zrodu Společnosti sester Ježíšových a stala se její první představenou. Pracovala jako vychovatelka,
od roku 1984 jako sekretářka v díle Kirche in Not v Königsteinu v Německu.
Po politických změnách v Československu byla na počátku roku 1991 vyslána do své vlasti, kde tak díky
jejímu obětavému působení mohla Společnost sester Ježíšových zapustit kořeny a rozvíjet se. Se svou životní moudrostí a zkušeností uváděla jako novicmistrová v Moravské Húzové nově příchozí do duchovního
a řeholního života, v letech 1994-96 pak vedla mladou Českou provincii jako její představená. Po předání
úřadu působila v komunitách v Hradci Králové, v Klagenfurtu, ve Vídni a opět v Hradci Králové. Posledních
osm let prožila v sesterském společenství v Centru SSJ v Olomouci, kde se často setkávala i s ostatními sestrami Společnosti. Svou modlitbou a statečným přijímáním nesnází stáří jim vytvářela důležité duchovní
zázemí. Na konci května 2019 byla pro akutní zdravotní obtíže hospitalizována a následně operována ve
Vojenské nemocnici Olomouc, kde zemřela zaopatřena svátostmi a doprovázena modlitbou spolusester.
Své osobní dary, zvláště hluboký vztah k Bohu, živý křesťanský zájem o bližní a životní rozhled, plně
vložila do formace první generace českých sester SSJ. Vnitřní růst Společnosti a její jednota v lásce jí – jako
první sestře – ležely velmi na srdci. Ryzí vděčností za láskyplné Boží vedení a strhující radostí ze života
s Bohem povzbuzovala nejen spolusestry, ale i mnohé další, s kterými se setkávala. Beze slov o tom vždy
promlouval její úsměv a zářící oči.

Za dar života a za velkorysou službu sestry Marty
poděkujeme Bohu a rozloučíme se s ní
v pátek 14. června 2019 při mši svaté ve 13 hodin
v katedrále sv. Václava v Olomouci,
po níž bude uložena do hrobu SSJ na hřbitově v Olomouci-Neředíně.
Sestry Společnosti sester Ježíšových
Sourozenci Richard, Jindřich, František, Petr a Marie s rodinami,
bratr Ivo a ostatní příbuzní

