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KALENDÁŘ AKCÍ ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ RODINY
21. 9. 2002
setkání Rady vyšších představených OP
11. - 13. 10. 2002 setkání formátorů LSSD
9. 11. 2002
setkání české dominikánské rodiny

KALENDÁŘ PROVINCIÁLA
1. - 3. 7. Švýcarsko – návštěva fr. Benedikta (Fribourg) a O. Vladimíra (Rickenbach)
4. 7. Dětkovice u Prostějova – pouť k sv. Prokopu
5. 7. Velehrad – národní pouť
6. 7. Olomouc – 60. výročí kněžského svěcení fr. Jana Vianneye
9. - 12. 7. Uherský Brod, Bojkovice, Olomouc – jednání
15. 7. - 2. 8. dovolená
10. - 20. 8. účast na setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou
25. 8. Svatý Hostýn – pouť jednoty Orel
31. 8. Žďár nad Sázavou – 750. výročí cisterciáckého kláštera
3. 9. Brno – zasedání duchovní rady jednoty Orel
15. - 21. 9. exercicie
24. 9. Znojmo – provinční rada
Během dovolené a exercicií mě zastupuje fr. Damián Němec, během
cesty do Švýcarska fr. Martin Dvořák.

PRAŽSKÝ KONVENT
změna nedělního programu bohoslužeb od 7. 7. bude v neděli dopoledne pouze mše svatá v 9.30 hodin

PLZEŇSKÝ KONVENT
úklid kostela – ve čtvrtek od 7.30
jednou za 14 dní
schůzka farní charity – 27. 8. od
17.00 ve farním sále
adorace – každý pátek po nešporách
v zimní kapli cca 19.00 - 21.00
ve 20.00 dominik. latinský kompletář

OLIVA
knihkupectví a galerie
nejúplnější produkce literatury a časopisů
z oblasti křesťanství, judaica,
pravoslaví.
knihy z oblasti historie a filozofie
malá prodejní galerie dřevěných plastik
a obrazů.

Adresa: Jilská 7, 110 00 Praha 1
Otevřeno: po-pá 10-18 hod.
Tel. 0606/657 544
E-mail: knihy-oliva@quick.cz
Internetové knihkupectví:
http://oliva.op.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu a objednávky!
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mše sv. za dominikánskou rodinu, přátele a dobrodince Řádu i farnosti
– 2. sobota (13. 7. a 10. 8.) od 8.00 v zimní kapli
slavnost sv. Dominika – 8. 8. spolu s otci františkány a františkánskými terciáři
mše sv. v latinském jazyce – každá 1. neděle v měsíci v 9.00 a každé pondělí v 18.00

21. 5. 2002 jsme přijali pod střechu našeho bývalého spolubratra P. Filipa
Antonína Stajnera, který byl s těžkou nemocí umístěn v kněžském domově
v Českých Budějovicích. Spolu s ním u nás pobyla i sestra Amabilis Petra
Hořejší (poslední z tzv. Filipových sester). O slavnosti Těla a Krve Páně
nastoupila k mniškám do Znojma.
Jeho žádost o opětovný vstup do Řádu byla generální radou zamítnuta.
7. 6. 2002 o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ho provinciál P. Alvarez
Kodeda OP oblékl do dominikánského hábitu ve Sdružení kněží a jáhnů sv.
Dominika.
O památce sv. Antonína – 13. 6. 2002 – složil věčné sliby do rukou moderátora sdružení P. Antonína Damiána Nohejla.
fr. Cyprián

Oslavy 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy (1220-1252)
v Jablonném v Podještědí
Poutní sezóna začíná 1. května a končí Růžencovou slavností 6. října. V tomto období jsou
pravidelné bohoslužby v pracovní dny v 18 hodin a v soboty, neděle a státem uznané svátky
v 9.30 a 11.00 hodin. Každou první neděli v měsíci v 11 hodin je mše sv. v německém jazyce.

Plánované akce na měsíce červenec, srpen:
neděle 27. 7. mše sv. za obnovu rodin
11.00 celebruje mons. D. Duka OP, biskup královéhradecký
neděle 4. 8.
výročí posvěcení baziliky
9.30 celebruje mons. K. Simandl, generální sekretář ČBK
pouť rodáků „sudetských Němců“
11.00 celebruje mons. G. Weinhold, pomocný biskup
drážďansko-míšeňský
čtvrtek 8. 8.
slavnost sv. Otce Dominika
9.30 a 18.00 (za účasti OFM z Liberce)
neděle 11. 8. Svatovavřinecká pouť
9.30 a 11.00
sobota 31. 8. pouť ministrantů na začátku školmího roku
11.00
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JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
12. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
23. 7.
28. 7.
31. 7.
3. 8.
15. 8.
15. 8.
22. 8.
26. 8.
28. 8.
29. 8.

Fr. Marek Žilinský
81. narozeniny
Fr. Metoděj Kočí
37. narozeniny
S. M. Hroznata Koláčová
80. narozeniny
Fr. Vojtěch Soudský
50. narozeniny
Fr. Valentin Laburda
46. narozeniny
Fr. Václav Hartoš
36. narozeniny
Fr. Irenej Šiklar
32. narozeniny
Fr. Cyril Molnár
36. narozeniny
Fr. Norbert Badal
46. narozeniny
Fr. Albert Beneš
30. výročí kněžského svěcení
Fr. Tomáš Bahounek, Fr. Tomáš Pospíšil, Fr. Vojtěch Soudský
15. výročí kněžského svěcení
Fr. Jacek Horák
50. narozeniny
S. M. Heřmana Kulísková, S. M. Laura Nevřelová, S. M. Libuše Šedivá,
S. M. Eduarda Zubková
70. výročí svaté profese
Fr. Tomáš Bahounek
55. narozeniny

Blahopřejeme a vyprošujeme požehnaný a radostiplný život ve službě Pánu.
Pane, učiň mne nástrojem
svého pokoje,
abych přinášel lásku,
kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,

Čím se odplatím Pánu za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
Žalm 116

S pokorou a vděčností děkuji Pánu,
Dárci všech darů,
za šedesát let kněžské služby.

víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi,
abych netoužil po útěše,
ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,

Srdečně Vás zvu na děkovnou mši svatou,
kterou budu sloužit v dominikánském kostele
Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci,
Slovenská 14,
v sobotu 6. července 2002 v 15 hodin.
Ve společenství s Vámi chci poděkovat též
za dar řeholního povolání
a mocnou ochranu Panny Marie.

po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,

Žehná Vám
P. Jan M. Vianney Hub OP
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SETKÁNÍ DOMINIKÁNSKÉ RODINY
NAŠÍ PROVINCIE ˜ 9. 11. 2002 Hradec Králové
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
8.30 růženec v katedrále Svatého Ducha
9.00 mše sv. v katedrále Svatého Ducha
další program v Novém Adalbertinu
po mši sv. občerstvení
11.00 úvod. slovo fr.Alvareze Kodedy
OP
přednáška
12.00 Anděl Páně, sexta
12.15 dominikánská rodina (představení
jednotlivých společenství a aktivit)
13.15 společný oběd
14.15 práce ve skupinách
1) Svatá Zdislava, matka rodin
(úcta k životu, služba nemocným,
rodinný život, ...)

2) Apoštolát v médiích (internet,
studio Veritas, ...)
3) Práce s mládeží, apoštolát ve
školství
4) Dominikánská misie („ad gentes“,večerní evangelizační škola,
...)
5) Formace, modlitba
případně další podle zájmu
16.15 seznámení s výsledky práce jednotlivých skupin
17.15 závěrečné slovo fra a Dominika
Duky OP
17.30 večerní chvály, loretánské litanie

možnost noclehu: zájemci o zajištění noclehu z pátka na sobotu nebo ze soboty na neděli
ať se obrátí na sestru Dominiku (kontakt níže)
ranní útočiště: pro účastníky setkání, kteří přijedou v sobotu brzo ráno, bude k dispozici
místnost a sociální zařízení; zájemci nechť se hlásí na vrátnici
hlídání dětí: bude zajištěno po celou dobu programu vyjma mše sv. a oběda; kdo by se
chtěl podílet na této službě či přispět finančně na její zajištění, ať se obrátí na sestru Ditu
Zdislavu Harákovou (Smetanova 88, 583 01 Chotěboř, tel.: 0453/601 304, mobil:
0737/986 652, e-mail: dita@op.cz) do 30. 9. 2002
ministrování: zájemci o ministrování při mši sv. ať se obrátí na sestru Dominiku do 30. 9.
2002; nácvik bude zahájen v 8.00 v katedrále
texty pro společnou modlitbu budou k dispozici
hledá se fotograf: hlaste se prosím u sestry Dominiky
návrhy dalších témat pro práci skupin můžete zasílat sestře Ester (viz adresa redakce)
do 30. 9. 2002

přihlášky na setkání zašlete do 20. 10. 2002 sestře Dominice:
s. Jana Dominika Bohušová OP, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 049/551 33 29, e-mail: dominika@diecezehk.cz

kdo umírá, vstane k životu.
sv. František z Assisi

„Modlete se, věřící, za nás kněze,
abychom byli dobrými pastýři.“
sv. Řehoř Veliký

Zájemci o zajištění noclehu nechť se prosím přihlásí
do konce července!

MEZ. KOMISE PRO DOMINIKÁNSKOU RODINU
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PROSBY O MODLITBY
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá rozhodnutí
za apoštolské působení v médiích, především na internetu
za dominikánskou misii v Okrouhlém Hradišti
za projekt křesťanského knihkupectví OLIVA
za časopis Amen
za rozhojnění vzájemného porozumění a bratrské lásky
za nemocné členy dominikánské rodiny
za vážně nemocného syna jedné naší sestry z LSSD

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR – Modlitby za nenarozené děti
Zveme všechny lidi dobré vůle ke společné modlitbě růžence a proseb za nenarozené
děti, těhotné maminky, zdravotnický personál a jiné potřeby. Scházíme se pravidelně
každý první a třetí čtvrtek v měsíci od sedmi hodin ráno před porodnicí U Apolináře
v ulici Ke Karlovu na Praze 2.
Data příštích modlitebních setkání: 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8. 2002
Pán Bůh zaplať všem, kteří jsou s námi spojeni v modlitbě.
Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5
tel.: 0603-976231, e-mail: info@prolife.cz, http://prolife.cz

SETKÁNÍ MEZINÁRODNÍ KOMISE
PRO DOMINIKÁNSKOU RODINU
Ve dnech 1. - 3. června letošního roku se v klášteře našich mnišek
v Bergamu, Itálie konalo setkání Mezinárodní komise pro dominikánskou
rodinu s evropskými delegáty, zastupujícími různé větve dominikánské
rodiny. Cílem setkání bylo znovu zvážit, zda by bylo vhodné uspořádat
shromáždění dominikánské rodiny v Evropě, jak bylo domluveno na Generálním shromáždění dominikánské rodiny v Manile v říjnu 2000.
Setkání se zúčastnili:
členové Mezinárodní komise pro dominikánskou rodinu:
Fr. Carlos Azpiros Costa (generální magistr řádu) – byl přítomen pouze
poslední den jednání 3. června
Fr. Yvon Pomerleau (promotor pro dominikánskou rodinu)
Fr. Manuel Merten (promotor pro mnišky)
Fr. Jerry Stookey (promotor pro laiky)
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Sr. Margaret Ormond (koordinátorka DSI - organizace, sdružující na
celosvětové úrovni dominikánské kongregace)
delegáti evropské dominikánské rodiny:
Fr. Giusepe Sabato - provinciál provincie Jižní Itálie
Sr. Elena Ascoli - sekretářka USMID (organizace, sdružující italské
dominikánské kongregace), Itálie
Sr. Crisanta Martinez Aguilar - presidentka SEDES (organizace,
sdružující španělské dominikánské kongregace), Španělsko
Sr. Claire Rolf - převorka kláštera mnišek v Langeac, Francie, členka
mezinárodní komise mnišek
Sr. Jacka Křižanovská - mniška z kláštera v Praze, Česká republika
Patricia Robinson - předsedkyně Evr. rady laických sdružení, Anglie
Eva Kameniarová - sekretářka Evr. rady laických sdružení, Slovensko
Sr. Pilar del Bario - zástupkyně IDYM (mezinárodní dominikánské
hnutí mládeže), Irsko
a jako hosté: Fr. Luis Ramos (generální sekretář řádu)
Fr. Joao Xerri (promotor pro spravedlnost a mír)
Po krátkém představení všech účastníků setkání Fr. Yvon připomněl
doporučení Generálního shromáždění dominikánské rodiny v Manile v říjnu
2000 uspořádat podobné shromáždění na evropské úrovni. Toto doporučení
navazovalo na jednání generálních kapitul v Bologni a Calerueze, bylo
podpořeno dopisem magistra řádu Fr. Timothyho Radcliffa z 29. 11. 2000
a znovu opakováno generální kapitulou v Providence r. 2001 (akta č. 430).
Naproti tomu shromáždění IEOP (organizace, sdružující evropské provinciály) v Avile v dubnu 2002 vyjádřilo svoje pochybnosti o účelu takovýchto
setkání. Podle názoru provinciálů v současné době existuje dostatečná
spolupráce dominikánské rodiny na regionální úrovni a tedy není potřeba
žádných dalších shromáždění či struktur na kontinentální úrovni. Proto IEOP
nepodporuje myšlenku uspořádat Evropské shromáždění dominikánské
rodiny. Smyslem setkání v Bergamu bylo najít nejlepší řešení této situace,
které by mohlo být navrženo dominikánské rodině v Evropě.
V první fázi jednání všichni účastníci setkání hovořili o svých dosavadních
zkušenostech spolupráce v dominikánské rodině a to jednak uvnitř své vlastní
řádové větve a jednak mezi různými větvemi řádu jak na regionální, tak i na
mezinárodní úrovni.
Poté byly představeny různé dosud existující evropské a mezinárodní
struktury v rámci jednotlivých větví řádu.

MEZ. KOMISE PRO DOMINIKÁNSKOU RODINU
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Jsou to:
bratři - IEOP - organizace, sdružující evropské provinciály
sestry - DSE - organizace, sdružující evropské dominikánské kongregace. Je rozdělena na 6 jazykových oblastí (anglická, francouzská,
italská, německá, španělská, střední a východní Evropa)
laici - Evropská rada laických sdružení
mnišky - nemají žádnou organizaci na evropské úrovni, na celosvětové
úrovni existuje mezinárodní komise mnišek, 6 z jejích 11 členů je
z Evropy.
mládež - Mezinárodní hnutí dominikánské mládeže (IDYM) je
organizováno na celosvětové úrovni, nemá žádnou zvláštní strukturu
pro Evropu.
V další etapě jednání se zástupci všech větví řádu postupně vyjádřili
k otázce setkávání se a spolupráce dominikánské rodiny na evropské úrovni.
Většina účastníků setkání pociťuje jisté rozpaky nad postojem IEOP, protože
zejména členové dominikánské rodiny ze střední a východní Evropy po
desetiletích nucené izolace naléhavě potřebují kontakt se svými bratry
a sestrami v ostatních evropských zemích. Po krátké diskusi se účastníci
shodli na těchto závěrech:
–V současné době bychom neměli příliš spěchat s organizováním Evropského setkání dominikánské rodiny.
– Bylo by vhodné vytvořit provizorní evropskou radu, sestávající
z jednoho nebo více zástupců každé větve dominikánské rodiny, která
by koordinovala spolupráci.
– Potřebujeme více myslet na specifické potřeby dominikánské rodiny
v Evropě a nacházet zde prostor pro nové formy spolupráce. (např.
překládání a tlumočení, dominikánská poutní místa, mládež apod.)
– Bylo by dobré koordinovat čas a místo jednání různých mezinárodních
komisí tak, aby se jejich členové mohli setkat při současné úspoře
cestovních výloh.
– Měli bychom vytvořit katalog společných projektů (podobně jako Fr.
Yvon udělal pro kapitulu v Providence.) Pro sdílení informací použít
Internet.
– Potřebujeme také hledat způsoby, jak společně studovat.
Všechny tyto návrhy budou projednány v Mezinárodní komisi pro dominikánskou rodinu, která o nich poté rozhodne.
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Během jednání také řádový promotor pro spravedlnost a mír Fr. Joao Xerri
a koordinátorka DSI Sr. Margaret Ormond představili účastníkům nový
projekt řádu na pomoc palestinským křesťanským rodinám v Izraeli. Čtenáři
OPuscula budou s tímto projektem seznámeni v samostatném článku.
V pondělí 3. června se jednání zúčastnil také generální magistr řádu Fr.
Carlos Azpiros Costa. Účastníci setkání se s ním krátce podělili o své zkušenosti spolupráce v dominikánské rodině a poté jej seznámili s výsledky
třídenního jednání. Celé setkání bylo zakončeno slavnostní mší svatou, kterou
společně s otcem magistrem, účastníky setkání a mniškami hostitelského
kláštera přišli oslavit i bratři z kláštera v Bergamu a sestry a bratři z místního
laického sdružení.
Sr. Jacka Křižanovská

Modli se za mír a říkej: „záleží mi na tobě“
je nový projekt řádu na pomoc křesťanským rodinám v Betlémě
a Jeruzalémě. Tito lidé, převážně Palestinci, kvůli konfliktu ve Svaté Zemi
ztratili práci a prostředky k obživě a často je pro ně velmi těžké přežít.
Navíc ztrácejí i naději a mají pocit, že celý zbytek křesťanského světa na
ně zapomněl.
Zdrojem obživy pro tyto rodiny může být výroba růženců, které lze
prostřednictvím našeho řádu distribuovat do Evropy. Jedná se o prosté
pětidesátkové růžence z olivového dřeva. Cena jednoho růžence včetně
všech nákladů na dopravu apod. je 2 Eura. Sestry a bratři dominikáni ve
Svaté Zemi spolu s Jezuity ručí za to, že peníze budou doručeny přímo na
místo určení. Nezapomínejme na své sestry a bratry, trpící ve Svaté Zemi,
i naším prostřednictvím jim Bůh chce říci: „Záleží mi na tobě“.
Pokud tedy máte možnost v distribuci růženců nějak pomoci, kontaktujte, prosím, Sr. Margaret Ormond (Convento S. Sabina, Piazza d’Illiria 1,
00153 Roma, Italia, e-mail: DSI@curia.op.org, ormond@hotmail.com,
ormondm43@hotmail.com). Projekt je podporován generálním magistrem
řádu Fr. Carlosem Azpirosem Costou a podílí se na něm řádový promotor
pro spravedlnost a mír Fr. Joao Xerri. Chcete-li růžence objednat pro svou
farnost, společenství apod., bylo by dobré tak učinit v dohledné době, podle
neověřených zpráv jsou totiž na sv. Sabině v letních měsících očekáváni
hosté z naší provincie, kteří by objednané růžence mohli přivézt.
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LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS BRNO (představený Ladislav Tarsicius Malinka)
Na svátek sv. Paschala 17. května 2002 měli obláčku dva bratři: Petr Paschal
Matějec a František Patrik Ujčík, kteří se již v průběhu postulátu zapojili do
činnosti našeho sdružení.

MS JABLONNÉ V P. (představený Vladimír František Uhlíř)
Oznamujeme všem sestrám a bratřím, že dne 25. 5. 2002 zemřel ve věku
nedožitých 82 let náš milovaný bratr Milouš Zdislav Drbohlav. V den, kdy se
konala pouť ke svaté paní Zdislavě, bratr Zdislav vykonal svou poslední
a největší životní pouť. Paní Zdislavu velice miloval a na naše setkání do
Jablonného v Podještědí jezdil dokud mu to zdraví a jeho věk dovolily. Vždy
u svaté Zdislavy pookřál. Obláčku měl v padesátých letech na Chlumu před
O. Metodějem Habáněm OP a věčné sliby složil do rukou O. Ambrože
Svatoše OP dne 4. 10. 1967. Prosíme o modlitby za jeho duši.
Marie Klára Uhlířová

3. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Eva Terezie Chaloupská)
V červnu proběhla volba nového představeného v našem sdružení. Byla
zvolena Eva Terezie Chaloupská. Chtěli bychom touto cestou upřímně
poděkovat předchozí představené Haně Markétě Váňové, která vykonávala
svědomitě svoji funkci po dvě volební období, tj. 6 let a zároveň poprosit
o modlitbu pro sestru Terezii v její nové službě.
Zveme Vás na pravidelná setkání, která se konají vždy jednou měsíčně
v klášteře u sv.Jiljí.
18.00 modlitba růžence, 18.30 mše svatá, 19.15 nešpory, ~20.00 setkání
v hovorně nebo zimním chóru. První setkání se koná v pondělí 16. 9. 2002.
Další termíny budou upřesněny,
(viz též na adrese www.laici3ps.op.cz).

5. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Dagmar Ester Kopecká)
Pravidelná setkání: 5. 9., 19. 9., 3. 10. 2002
Dne 20. 6. 2002 v kapli svaté Zdislavy složila časný slib života podle stanov
LS naše sestra Barbora Markéta Stehlíková. Deo gratias.
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NEKROLOGIUM
1. července 1942
zemřel v Praze bratr spolupracovník Vít Kubiš. Narodil se 30. dubna 1867
v Napajedlích na Moravě, sliby složil 25. září 1895. Sloužil Pánu v Olomouci,
Znojmě a Praze. Pohřben je v Praze. Ať odpočívá v pokoji.

2. července 1932
zemřel v nemocnici milosrdných bratří v Brně v pověsti svatosti P. Odilo
Pospíšil. Narodil se 1. července 1871 v Řepčíně u Olomouce, sliby složil
15. září 1893 v Olomouci, kněžské svěcení přijal 18. července 1897 ve
Štýrském Hradci. Hned po vysvěcení byl jmenován submagistrem noviců
a kleriků ve Štýrském Hradci. Později působil jako kazatel v Retzu,
novicmistr v Olomouci, převor v Praze a Uherském Brodě. V letech 1926 1930 byl provinciálem České provincie. Jako lidový misionář prošel celé
Čechy a Moravu. Byl velmi oblíbeným kazatelem a misionářem. Poslední
roky života trpěl těžkou ledvinovou chorobou. Naposledy kázal v Brně
v kostele u minoritů májová kázání. Odsud byl převezen do nemocnice, kde
zemřel. Pohřben je v řádové hrobce v Praze. Ať odpočívá v pokoji.

7. července 1952
zemřel v internačním klášteře v Králíkách P. Mikuláš Lexmann. Narodil se
28. října 1899 v Bobotách na Slovensku, sliby složil 22. listopadu 1917
v Olomouci, na kněze byl vysvěcen 29. července 1923. Působil jako kazatel,
později převor v Košicích. Po likvidaci klášterů v roce 1950 byl převezen do
Králík, kde nelidské životní podmínky uspíšily jeho smrt. Pohřben je ve svém
rodišti v Bobotách. Ať odpočívá v pokoji.

11. července 1927
zemřel v Praze P. Humbert Janáček. Narodil se 21. července 1863 v Prušánkách u Hodonína, sliby složil 24. září 1884 v Olomouci, na kněze byl
vysvěcen 29. ledna 1888 ve Vídni. Působil jako kaplan v Praze. V srpnu 1890
byl vyslán do Polské provincie pracovat na obnově observance. Působil
v Podkamieňu a Lvově, byl převorem v Zlokavicích. Po návratu do České
provincie byl podpřevorem v Olomouci, kazatelem a redaktorem Růže
dominikánské v Praze. Pohřben je v Praze. Ať odpočívá v pokoji.
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25. července 1927
zemřel ve Wildungen v Německu P. Zdislav Luskač. Narodil se 19. června
1884 v Dambořicích na Moravě, sliby složil 26. září 1908 v Olomouci,
kněžské svěcení přijal 5. července 1912 v Olomouci. Působil jako katecheta
a kazatel ve Znojmě, Uherském Brodě a Litoměřicích. Pohřben je ve
Wildungen v Německu. Ať odpočívá v pokoji.

17. srpna 1927
zemřel v Praze bratr spolupracovník Maurus Zlotý. Narodil se 21. června
1862 v Boleslavi ve Slezsku, sliby složil 24. listopadu 1901 v Olomouci.
Působil v Olomouci a Praze. Pohřben je v Praze. Ať odpočívá v pokoji.

29. srpna 1947
zemřel v Plzni P. Jindřich Saip. Narodil se 11. června 1871 v Týně nad
Vltavou, sliby složil 20. září 1891 v Olomouci, ordinován byl 25. července
1895 ve Vídni. Působil ve Vídni a v Praze, byl převorem v Olomouci, působil
v Košicích a pak byl dlouholetým podpřevorem a farářem v Praze. Naposledy
byl farářem a superiorem v Plzni. Pohřben je v Praze. Ať odpočívá v pokoji.
È

Můj Pane, ty jsi má naděje, ty jsi má sláva, ty jsi má blaženost. Ty jsi to, po
čem můj duch žízní. Ty jsi život mé duše. Ty jsi jásot mé duše. Můj Bože, komu
se mám obdivovat, ne-li tobě. Ty jsi začátek a konec všeho dobra. Ty jsi
společným příbytkem všech, kteří mají pravou radost. Ty jsi chvála mých úst
a mého srdce. Záříš krásou za líbezného jara na slavnosti lásky. Kéž tě tvé
výsostné Božství velebí, oslaví, neboť jsi původ věčného světla a pramen
života. Není tvora, jenž by tě chválil dosti důstojně. Ty sám si stačíš, protože
v tobě není žádná slabost. Tvá sladká tvář, sladší nad plástev medu, je štěstím
svatých duší.
modlitba svaté Gertrudy
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Řím – Generální kurie (IDI 02/30)
V pátek 15. 2. 2002 byl Magistr řádu Fr. Carlos Aspiroz Costa spolu se členy
Generální rady a s generálním syndikem a sekretářem přijat na soukromé audienci
u Svatého Otce Jana Pavla II. Magistr chtěl Svatému Otci představit nové členy
Generální rady na Santa Sabině. Fr. Carlos Svatému Otci poděkoval za poselství
zaslané bývalému magistru Fr. Timothy Radcliffovi při příležitosti slavení Generální
kapituly v Providence. Audience trvala asi 20 minut. Svatý Otec promluvil k delegaci:
Nejdražší bratři,
mám velikou radost, že se mohu setkat s vámi, členy Generální rady Řádu bratří
kazatelů. Velmi srdečně zdravím každého z vás a prostřednictvím vás celou vaši
řeholní rodinu. Děkuji zvlášť Magistrovi řádu, který vyjádřil vaši společnou oddanost
a věrnost Apoštolskému Stolci.
Dnešní setkání mi připomíná mé trvalé kontakty s vaším řádem. Velmi živě a dobře
si vzpomínám na léta svých studií zde na Univerzitě sv. Tomáše Akvinského v Římě.
Bylo to velmi plodné období mé teologické formace, díky vynikajícímu přispění
některých prestižních a nezapomenutelných dominikánských učitelů Fr. GarrigouLagrange, Fr. Paula Phillippa a Fr. Maria Luigi Ciapa. (Poslední dva se stali
kardinály). To, co jsem byl schopný vstřebat během studií na Angeliku, mě nikdy
nepřestalo provázet v mé pastorační službě.
Dominikánský řád, jehož jste zástupci, má svůj vlastní a specifický podíl na
obrovské práci v oblasti nové evangelizace a na velkolepém zahájení Velkého jubilea
2000. Je to otázka „společného úsilí a společné práce“ v té části Církve, kde každý
člen Božího lidu a zvláštním způsobem řeholní rodiny musí poskytnout svůj vlastní
příspěvek. V apoštolském listě Novo Millennio ineunte jsem napsal, že od mužů a žen
naší doby se žádá, any nejen hovořili o Kristu, ale aby ho jistým způsobem zviditelňovali (č. 16). Jistě, je to přesný životní program tak stručně vyjádřený sv. Tomášem
Akvinským „předávat druhým ovoce své kontemplace“. Jen ti, kdo mají nějakou
zkušenost s Bohem, mohou o něm přesvědčivě hovořit. V následování učení sv.
Dominika a tolika dominikánských svatých jste pozvaní být učiteli pravdy a svatosti.
To nechť je hlavním směrem vaší Generální rady, abyste byli hrdinským příkladem
pro život a apoštolát bratří dominikánů po celém světě. Provázím vás velkou láskou
a přeji vám všechny milosti, které potřebujete pro sebe a pro vaše komunity na celém
světě. Všem těmto komunitám vyprošuji mateřskou pomoc blahoslavené Panny,
Královny posvátného Růžence a ochranu svatých a blahoslavených vašeho řádu.
Ujišťuji vás, že na vás pamatuji ve svých modlitbách a uděluji Apoštolské požehnání
vám, vašim spolubratřím a všem, kteří tvoří vaši duchovní dominikánskou rodinu.
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P. Gregory Anderson OP

PILÍŘE DOMINIKÁNSKÉHO ŽIVOTA
Dominikánská spiritualita pro laiky
XII. KÁZÁNÍ
Již jste se zřejmě divili, kdy se konečně dostaneme k tomu, abychom hovořili
o kázání. Možná jste si mysleli: Jestli je něco jako pilíř dominikánského života,
je to kázání, a máte úplnou pravdu. Proto jsme ho také nechali na konec. Všechny
ostatní pilíře, o kterých jsme hovořili, jsou zde pro to, aby podporovali a pomáhali
kázání. Po pravdě by bylo přesnější nazývat ho svorníkem dominikánského života,
protože spojuje ostatní dohromady a spolu s nimi utváří strukturu dominikánského
života. Bez kázání by vše ostatní byla pouhá řada ozdobných sloupů bez nějakého
zvláštního účelu kromě okrasy.
Dále byste se mohli podivovat a říkat si: chápu, jak mohou bratři prvního řádu
být kazateli. Mohou přistoupit k ambonu a kázat slovo Boží. Chápu také, jak
mohou být do kázání zapojeny sestry druhého řádu, protože se modlí za úspěch
kázání bratří a bez modlitby nemůžeme dělat nic, jak to jasně vnímal svatý
Dominik. Chápu též, jak mohou řeholnice třetího řádu být v širším smyslu
nazývány kazately, protože učí, provozují nemocnice a konají všechny druhy
práce pro Církev tak schopně a plodně. Ale mohu já jako laik být kazatelem, když
přece patřím k řádu kazatelů? Jak mohu kázat? Je pravdou, že v angličtině kázat
znamená hovořit z kazatelny, ale svatý Dominik nepojmenoval svůj řád
v angličtině, ale v latině – ordo prædicatores – což znamená ti, kdo jsou zapojeni
v „prædicatio“. Nahlédnete-li do latinského slovníku, naleznete, ze „prædicatio“
znamená „uvedení ve známost“, nebo „prohlášení“. Toto má mnohem širší
význam, než jenom promluva z kazatelny. Zahrnuje psaní a učení, tedy oblasti, ve
kterých dominikáni všech větví řádu vždy vynikali.
V tomto smyslu „prohlášení“, nebo „uvedení ve známost“ mají laičtí
dominikáni daleko širší možnosti aktivit k naplnění svého povolání, než bratři,
mnišky, nebo sestry. Určitě to bude zahrnovat sdílení víry rodičů dětem, učení na
katolických školách nebo hodiny náboženství na státních školách. Tyto možnosti
jsou zřetelné. Ale je zde mnoho dalších. Abychom však zjistili, jak dominikáni
v minulosti využívali dostupných prostředků, pojďme se nejdříve podívat na
terciářské světce.
Svatá Kateřina Sienská se snažila vnést křesťanské zásady do nesčetných
konfliktů mezi různými městskými státy Itálie a vyřešit jejich hádky, a byla v tom
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docela úspěšná. Podařilo se jí též přesvědčit papeže, aby se vrátil do Říma a byl
opravdu biskupem věčného města, což je dosti základní křesťanská zásada.
Svatá Růžena z Limy byla oddaná své rodině, na kterou přišly zlé časy
a užívala svůj talent pro pěstování květin a šití, aby mohla podporovat své rodiče.
Starala se také o nemocné, chudé a utlačované v Limě v takové míře, že je známa
jako zakladatelka sociální spravedlnosti v novém světě. Ale to vše probíhalo velmi
jednoduše a skromně. Nebyli žádní sociální pracovníci, žádné složité formuláře
k vyplňování. Vše bylo konáno na základě potřeby z lásky.
Svatý Lorenzo Ruiz byl katecheta, který opustil svůj dům, rodinu a přátele na
Filipínách, aby šel do Japonska s bratry a pomohl jim obracet na víru obyvatele
této země. Při tom položil život jako mučedník, jako svědek víry. Společně s ním
je zde čtyřicet nebo více laických dominikánů mučedníků na dálném východě.
Není výmluvnější cesty v hlásání a uvádění ve známost pravdy katolické víry, než
položit svůj život pro to, čemu věříte. Ale přiznejme si, že je poměrně nepravděpodobné, že vy nebo já budeme povoláni dát své životy pro víru. Nebudete moci
urovnávat spory mezi městskými státy Itálie, protože už neexistují a také papež
tráví docela hodně času v Římě. Určitě ale může nastat situace, kdy budete muset
podporovat své rodiče s využitím všeho svého nadání a budete moci pomáhat
chudým a postiženým různými způsoby, ale nebudete muset být průkopníky na
tomto poli. To ale nevyčerpává možnosti pro váš příspěvek životu Církve. Zdá se
mi, že internet nyní poskytuje všem nám dominikánům, ale obzvláště vám jako
dominikánským laikům, nádhernou příležitost dostat se ke světu a přinášet pravdu
do četných diskusí, které zde probíhají. Toto je médium moderní doby.
Další možností je příklad plně a důsledně žité víry. Příklad katolíků přitáhne
do Církve více lidí nežli jakýkoliv jiný důvod. Proto také prvotní Církev rostla tak
rychle. Pohané viděli, že katolíci vedou dobrý morální život, starají se o sebe
navzájem, pečují o sebe a obzvláště o chudé a lidi v nesnázích jako např: vdovy
a sirotky. Říkávali „podívejte na křesťany, jak se milují“. Zajisté byli ochotni
zemřít pro svoji víru, ale co je ještě důležitější, oni ji žili, což může být
v dlouhodobé perspektivě těžší.
Svatý Dominik viděl nesmírnou hodnotu příkladu jako nezbytného rysu
kázání. Když cisterciáčtí mniši přijeli se svým opatem oblečeni v drahých šatech
s plnou pompou a doprovodem, řekl jim aby sesedli z koní, odhodili své nápadné
oděvy a vypadali jako chudí lidé. Cisterciáci ve skutečnosti žili velmi přísně, ale
cítili, že jako papežští legáti musí toto vše obléci, aby udělali dojem na heretiky.
Svatý Dominik však věděl, že opak je pravdou. Potom trval na tom, že jeho
synové a dcery mají dávat stejný příklad životem v chudobě a přísnosti.
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Toto platí pro vás jako jeho syny a dcery. Ale co to pro vás znamená jako pro
dominikánské laiky? Zaprvé se domnívám, že budete muset odolávat onomu
jemnému zrádnému vábení materialismu, které nás obklopuje ze všech stran. Jsme
zaplaveni všemožnými vysvětleními, proč přijímat tato lákavá pokušení. Odolávat
tomu musíme všichni. Jako dominikáni musíme žít co nejjednodušeji. Toto, jak
to bylo jasné svatému Dominikovi, je to i pro nás nezbytné, pokud máme dávat
druhým dobrý příklad.
Samozřejmě, že důležité jsou také ctnosti, které žijeme, naše láska k bližním,
naše jemnost, starost o druhé, pochopení, to vše spolu s naší ochotou přijímat
nelaskavost, neohleduplnost a krutost těch, s kterými žijeme a pracujeme. Nic nám
nezíská ostatní více, nez prožívání našeho křesťanského života, byť to může být
často velice obtížné.
Jiný způsob kázaní, který můžete konat vy jako laičtí dominikáni, je sdílení
vaší víry s ostatními. Narazíte na lidi, což už se vám jistě stalo, kteří mají falešnou
a překroucenou představu toho, čemu katolíci věří, a pro vás to bude výzva. V této
situaci bychom se vždy měli řídit radou sv. Petra: „Buďte vždy připraveni podat
vysvětlení každému, kdo se vás ptá na důvody vaší naděje, ale čiňte tak s jemností
a úctou.“ (1 Petr 3, 16b-17a)
Aby to však mělo nějaký smysl, musíte opravdu důkladně znát své náboženství. Existuje tolik falešných představ o učení katolické církve, o Písmu
i mravnosti. Když říkají, katolíci uctívají Marii, jak na to odpovíte? Když
předkládají všechny možné falešné představy o Bibli, jak odpovíte? Když
schvalují potrat nebo antikoncepci a odsuzují Církev za její stanovisko v těchto
záležitostech, jak odpovíte na jejich argumenty? Odpovědi existují a pro vás jako
laické dominikány je povinností je znát. Zde se dostáváme ke studiu a k jeho
nezbytnosti pro dominikány.
Připusťme, že žádný z těchto způsobů kázání není ani slavný ani okázalý, jsou
to však nejefektivnější způsoby. Možná se vám nezdá, že to bylo účinné, snad si
myslíte, že jste vůbec neudělali žádný dojem a samozřejmě to může být pravda.
Nikdy však nevíte, jak chce Bůh použít, co říkáte a jak to říkáte. Musíme si
uvědomit, že zřídka kdy jedna osoba způsobí konverzi druhého. Proces konverze
připomíná skládání skládačky. Lidé postupně přidávají kousky, dokud není
hotová, ale obrázek není dokončen, dokud i ten nejmenší kousek není na svém
místě. Možná Bůh chce právě po vás, abyste přidali jen několik kousků, ale jsou
naprosto nutné. Vy to však nebudete vědět, protože až u posledního soudu uvidíte
celý obraz dokonalý a dovršený.
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To je zřejmě jediný způsob, jak spatřit výsledky našeho kázání. Dokonce ani
svatý Dominik když umíral, nevěděl, že jeho kazatelské dílo bude pokračovat
dlouho po jeho smrti. Sotva by si mohl představit, že o 768 let později bude stále
silné, stále bude přitahovat muže a ženy ke svému ideálu. A tak každý z nás svým
vlastním způsobem přináší pravdu světu, a tak má podíl na jeho poslání
„prædicatio“, hlásání zjeveného slova Božího ostatním. Jaké to máme privilegium,
jak hojné požehnání od Boha, že si nás vybral, abychom měli podíl na této službě
a byli Dominikovými dětmi. Děkujme Bohu, že nás povolal být dominikány.
Modleme se, abychom byli věrni našemu povolání. Ať každý z nás vezme vážně
výzvu svatého Pavla: „Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj,
zakazuj, povzbuzuj, s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky… Ty buď ve všem
rozvážný, vytrvalý ve zkouškách, pracuj jako hlasatel evangelia, plně konej svoji
službu.“ (2 Tim 4, 2-5)
Když toto budeme konat, můžeme si spolu s ním říci: „Dobrý boj jsem bojoval,
svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď jen už mě čeká věnec spravedlnosti,
který mi v onen den odevzdá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mě: stejně tak
i všem, kdo s láskou čekali na jeho příchod.“ (2 Tim 4, 7-8)
ZÁVĚR
Můžeme tedy uzavřít tím, že máme dominikánskou spiritualitu, která si
zaslouží být zařazena mezi ostatní duchovní školy. Je založena na pevných
základech, které jsme nazvali pilíře dominikánského života. Je to spiritualita, která
nás povede k užšímu spojení s Bohem a k větší svatosti života. Je ověřována již
téměř 800 let a jejím výsledkem jsou stovky dominikánských svatých a blahoslavených, nemluvě o nespočetných mužích a ženách, kteří sice nebyli pozdviženi
na oltář Církve, ale přes to dosáhli hluboké osobní svatosti. Je to vskutku platná
škola, škola duchovního života, která je velkým zdrojem síly a ukazatelem těm
z nás, kteří jsme zasvětili svoje životy nesení pochodně Boží pravdy světu, ve
kterém žijeme. Buďme za to Bohu vděční.

převzato z www.stdominics.org/torch
přeložila Radka Štěpánka Macháčková
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SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Promluva Mons. Dominika Duky OP
19. května 2002, katedrála Svatého Ducha
Od včerejšího večera prožíváme v tomto prostoru slavnostní atmosféru,
jsme ponořeni do modlitby, protože, jak víme, Duch svatý a modlitba spolu
vnitřně souvisí. On to je, kdo se v nás modlí. Přestože byl včera hlavní důraz
kladen na biřmovance, připomněli jsme si, že dnešní den je dnem letnic,
slavností Seslání Ducha svatého, a proto se duchovně ocitáme v Jeruzalémě,
ve večeřadle. Letnice jsou dnem zrození církve, jsou ale také dnem, kdy si
Izrael připomíná předání zákona, „Tóry“. Když jsme četli první úryvek ze
Skutků apoštolských, uvědomil jsem si, že nám v průběhu staletí a tisíciletí
zaniká ta nečekanost a neobvyklost této události. Vzpomeňte, že na Sinaji
bouřily hromy, bylo vidět blesky, hučel lid, podobně vypadá i událost, o které
vyprávějí Skutky v Jeruzalémě ve chvíli seslání Ducha svatého. Tyto přírodní
jevy, které doprovázely tuto událost, hovořily k současníkům mnohem
srozumitelnějším jazykem než nám.
Starozákonní svátek předání Tóry je momentem, kdy izraelské a spřátelené
kmeny, které se rozhodnou pro víru v Boha, vytvoří společenství a přijmou
zákon. V Jeruzalémě o letnicích jsou také přítomny jednotlivé kmeny, ale
Skutky apoštolské jako kdyby zamlčely skutečnost židovského původu,
izraelského původu a popisují přítomnost Peršanů, Médů, Elamitů a dalších.
Oni vytvoří spolu s ostatními společenství, společenství pod jedním zákonem,
pod Novým zákonem; je překonáno rozdělení Babylónské věže. Jak víte,
dostavění Babylónské věže končí tím, že si lidé přestali rozumět, rozešli se,
a rozchod často znamená tiché anebo zjevné nepřátelství. Jsme svědky toho,
že přítomní říkají: „Jsou to Galilejci.“ Vidíte, jak Nový zákon je mnohem
věrnější historii než všechny moderní studie? Škoda, že škola dodneška neučí
dějinám tak, jak by měla. Vždyť přece křesťanům se říkalo po celé první
století „galilejští“. Víte, že Ježíš je dokonce ještě císařem Juliánem Apostatou
nazván Galilejcem a Galilea tehdy neměla dobrý zvuk. K onomu setkání,
k onomu překonání babylónského zmatení, sloužili Galilejci; Galilejci
naplnění Duchem svatým. A toto sjednocení a společenství je založeno na
Novém zákoně.
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Nezdálo se vám, jako by četba evangelia do té dnešní slavnosti vůbec
nepatřila? Kdo si připomíná o slavnosti svá selhání, své hříchy? To jsou ona
Ježíšova slova o Duchu svatém, který ti dá velikou šanci. Budou vám
odpuštěny hříchy, můžete odpustit hříchy! Co má společného hřích s předáváním Tóry, Nového zákona? Víc než bychom si na první pohled mysleli. Již
včera jsem zdůraznil opravdu tragickou stránku Ježíšova zápasu s národem
Tóry, zákona, práva, a připomněl jsem i to, jak samotné naší církvi i v naší
společnosti právě chybí smysl pro právo, pro zákon. Měli bychom si uvědomit
to nejhlubší poselství, které přinášejí právě letnice, svátek Tóry, svátek Ducha
svatého. Nový zákon, ale i naše chápání Tóry dostává nový rozměr. Víme, že
každý, kdo zkoumá zákon, normu, ptá se, do jaké míry je on sám ve shodě
s normou, zákonem. Mnoho lidí se domnívá, že zákon není nic než smlouva,
konvence. Jednou se smluvíme, že nebudeme zabíjet, jindy se smluvíme, že
budeme krást, nebo že nebudeme krást. A pak je možné posuzovat naše
jednání. Ježíš přináší nový pohled, nepřišel zákon zrušit, ale naplnit!
V jakém slova smyslu? Právě v tom svatodušním slova smyslu! Zákon
nechápeme pouze jako psanou normu, ale jako naplňování vztahu k druhému!
K druhému člověku a nebo k Bohu jako zákonodárci, v případě Ježíše Krista
pak Pán Ježíš vztáhne tento zákon na sebe. Položil otázku: „Věříš ve mě? Já
jsem ten zákon!“ „Cokoli jste učinili jednomu z mých nejposlednějších bratří,
mně jste učinili! Cokoli zlého jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste
učinili!“ A v tomto smyslu začínáme chápat, že slušnost, přátelství, opravdová
láska, nejsou něčím, co je mimo zákon, co nemůže zákonodárce zajímat, ale
co se stává podstatou. Moderní Babylón překonáme jenom tehdy, když
v tomto duchu budeme chápat i svůj vztah k druhému člověku, k samotnému
Bohu. Kdy Kristus, jeho jednání, jeho slova, se pro nás stanou normou, kdy
náš vztah ke Kristu se stane měřítkem pro posouzení našeho vztahu k druhým
a naopak. V tom jsou tedy také letnice zrozením Nového zákona, v tom jsou
letnice zrozením církve, která má být, jak jsme četli, společenstvím, v němž
všichni společně sdílejí naději. Společenství je teprve tam, kde existují věrná
pouta, věrné vztahy mezi členy společenství, kdy jeden si druhého opravdu
váží a kdy jeden je pro druhého ochoten nejenom něco, ale všechno riskovat.
Nyní při slavení eucharistické oběti si můžeme uvědomit, jak úzce jsou
spojeny letnice s velikonocemi, jak úzce je spjata Kristova eucharistická oběť
se svatodušním tajemstvím.
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Modlitba pro každý den:

Všemohoucí Bože, vtiskl jsi na Dominikovu duši znamení pravdy a lásky, aby
byl na zemi živým svědectvím tvého díla mezi lidmi. Učiň, ať jeho prostřednictvím slyšíme v sobě tvůj naléhavý hlas a rozhodneme se žít až do
důsledků podle křesťanských požadavků.
Učiň, Pane, ať žijeme stále v naději a radosti z tvé svaté vůle. Amen.
PRVNÍ DEN

Vidět Boha a žít z něho
Bůh byl obvyklým Dominikovým ovzduším. Světec žil v Calerueze a zemřel
ponořen v Boha. S ním řešil své problémy a do jeho rukou vkládal šťastné
výsledky svých apoštolských podniků. Jeho životopisci věrně zaznamenali,
že „Dominik mluvil stále o Bohu nebo s Bohem“.
Možná, že jedním z nejhorších zel našeho věku je jakási slepota, takže
neumíme hledět na věci Božíma očima. Bez Boha ztrácejí věci nevyhnutelně
svůj hlavní smysl a svět pak není mozaikou, kterou vytvořil výslovně Bůh, ale
je složitou směsí, ve které jsou pomíchány bez ladu a skladu dobro a zlo, krása
a ošklivost, rozumnost a nesmyslnost.
Náš život, který neúprosně odtrhuje od Boha, může získat svůj úplný rozměr,
jenom když se vrátí znovu k Bohu cestou, kterou On už předem s láskou
naznačil.
Závěrečná modlitba:

Nauč nás, Pane, podle příkladu svého služebníka Dominika vidět věci ve
znamení tvé prozřetelnosti. Učiň, ať vidíme něžnou stopu tvé ruky ve všech
životních událostech, i nejbolestnějších. Nauč nás moudrému tajemství, jak
žít šťastně v přesném plnění tvé vůle. Amen.
DRUHÝ DEN

Pravda: životní program
Pravda je ve velkých duších trýznivou vášní. Světlo, které září na čele Dominikově, je bezpochyby světlo pravdy. A jeho život a jeho dílo mezi bludaři jsou
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houževnatou a ustavičnou bitvou za pravdu. V Dominikově životě je něco, co
zjevuje s podivuhodnou výrazností moc jeho pravdy, která byla konec konců
pravdou Boží. V Pamiersu chtěli vyzkoušet pravdivost dvou spisů o víře,
z nichž jeden napsali bludaři a druhý bratr Dominik. Podrobili je zkoušce
ohněm, jak se to dělává s kovy. Bludařský spis byl lačně pohlcen plameny,
kdežto Dominikovo dílo zůstalo nedotčené a prudce vyskočilo z ohně.
Pravda je často trpká a obtížná. Ale její cesta je jediná, která nás může dovést
k pravému štěstí. Kristus jednou řekl, že pravda nás osvobodí, a jenom když
se podřídíme její sladké vládě, může se přetrhnout tolik neúprosných pout,
která vážou lidi a národy.
Závěrečná modlitba:

Pane, někdy nás bolí pravda. Někdy se schováváme, abychom jí nemuseli
hledět do očí. Prosíme tě, všemohoucí Bože, skrze tvého apoštola Dominika,
ať umíme vždycky přijímat pravdu. Dej nám dost síly, abychom ji dovedli
vložit do svých slov, do svých skutků a do svého života. Amen.
TŘETÍ DEN

Když hledíme čistýma očima
Svatý Dominik učinil v posledních, nejslavnostnějších chvílích svého života
bratřím, kteří obklopovali jeho smrtelné lůžko, toto prosté a ohromující
vyznání: „Boží milosrdenství mi až dodnes uchovalo neporušené tělo.“
V duši a životě Dominika není čistota jen jednou ctností. Je to mnohem víc,
je to souhrn ctností. Protože být opravdově čistý znamená být panicem
(pannou). Ale vyžaduje to také mít čisté srdce, upřímně přijímat každou
zkoušku, být opravdově odevzdaný a dívat se na věci vždycky z dobré
stránky. A toto pozorujeme zcela jasně v každém činu, v každém kroku,
v každé události krušné a překrásné cesty. jakou je Dominikův život.
Někdy, když se nám život zdá nečistý, bývá to prostě proto, že na něj hledíme
neočištěnýma očima. Těžké tajemství, jak být šťastný, nezávisí na ničem tolik
jako na tom, abychom usuzovali, hleděli a jednali vždycky s čistou duší.
Závěrečná modlitba:

Pane, dej nám sílu, jakou jsi dal Dominiku Guzmánovi, abychom zůstali čistí
uprostřed tolikerých starostí a pokušení. Učiň, ať se umíme vždycky dívat na
tebe. Uděl nám pravou čistotu srdce, abychom ti zůstávali stále věrní. Amen.
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ČTVRTÝ DE

Sebezápor
Umrtvování je jedno slovo, která nechce náš svět slyšet. Když na nás dolehne
bolest ve všech svých podobách, uzavřeme se v krunýři svého sobectví
a nezvedneme hlavu, dokud nás definitivně nemine. A ve skutečnosti bychom
ji měli přijmout, vyjít jí v ústrety vždycky přímo a s otevřenou duší.
Svatí, kteří jistě vnikli do tajemství bolesti, ji rozhodně objímají, a dokonce
opravdu vášnivě milují.

Životopisci svatého Dominika nám s největší přesností vypravují, že se třikrát
denně do krve bičoval. Kromě tisícerých každodenních podrobností, kterými
světec krotil svou železnou vůli.
Pouhé utrpení pro utrpení nejen nepřináší žádnou zásluhu, ale je rozhodně
nesmyslné. A přesto, ať chceme nebo nechceme, bude se utrpení často vtírat
do našeho života. Proto nejlepším a jediným ušlechtilým postojem je,
přijmout je a spojit je s utrpením Kristovým. Potom nejen dá našemu duchu
statečnost a odvahu velkých duší, ale naše utrpení bude výkupné a my se
účinně zapojíme do Kristova díla mezi lidmi.
Závěrečná modlitba:

Pane, nauč nás trpět a dej, ať objevíme pravý rozměr bolesti. Tvůj život je
totožný s křížem a nic jiného než kříž byl i život Dominikův. Pomoz nám
přijímat a radostně brát na sebe malé každodenní utrpení. Dej nám odhodlanost, abychom ho nesli s moudrou radostí, a učiň, abychom vždy viděli za
křížem vítězné a definitivní světlo zmrtvýchvstání. Amen.
PÁTÝ DEN

Milovat znamená především obětovat se pro druhé
Toto je klíč, který vysvětluje všechno Dominikovo podnikání: jeho láska
k lidem. Tato lekce, které se naučil pod křížem, byla u svatého z Caleruegy
živá až k hrdinství.
Při různých příležitostech ho toto ustavičné odevzdávání se ve prospěch lidí
strhuje k naprostému sebeobětování. Dokonce se chce sám prodat, aby zaplatil
výkupné za vysvobození ohroženého člověka.
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Ale opravdovým hrdinstvím jeho lásky je ustavičné, skryté, zdánlivě jednotvárné sebeobětování, živené ustavičnou vroucí modlitbou a stálým zájmem
o strasti a radosti bližního. Toto je především moudré ponaučení Dominikovo:
jeho ochota v každém okamžiku, stálý úsměv na jeho rtech, ruka, velkodušně
nastavená k jakékoli prosbě.
Chápat lásku znamená vniknout do opravdového důvodu našeho života.
Znamená to jít v krvavých stopách Kristových, s radostí a s očima upřenýma
na bližní.
Závěrečná modlitba:

Prosíme tě, všemohoucí Bože, když jdeme ve stopách tvého apoštola
Dominika, o milost, abychom prožívali až do důsledků upřímnou lásku,
otevřenou všem lidem. Nedopusť, aby nám byla něčí bolest cizí, nikdy
nedovol, abychom ignorovali sténající tvář kteréhokoli bratra, sestry, rysy
tvého Syna Ježíše Krista. Amen.
ŠESTÝ DEN

Síla svědectví
Není pochyby, že Dominik získával davy svým skvělým slovem a svou
pronikavou inteligencí. Ale především táhl svatý apoštol duše za sebou
neodolatelnou silou svého svědectví.
Když se cisterciáčtí opati, vyslaní papežem kázat evangelium bludařům, radili
o nejúčinnější strategii, aby vysvobodili duše ze spárů bludařů, poradil jim
Dominik, aby zanechali svou skvělou ekvipáž a svá bohatá zavazadla. Potom
podle příkladu Kristova v rozhovoru s bohatým mladíkem ať si vezmou za
program a příklad: „Dělejte to, co uvidíte, že dělám já.“
Někdy v těžkých sociálnícb nespravedlnostech, kterými se hemží náš svět,
nemá žádná dialektika takovou sílu, jaká se skrývá v opravdovém svědectví.
A nad tímto bodem jsme povinni my dnešní katolíci otevřeně a upřímně se
zpytovat.
Závěrečná modlitba:

Nauč nás, Pane, jak být apoštoly uprostřed lhostejnosti a vlažnosti lidí. Dej
nám sílu a víru, abychom šli vždy věrně za tebou přes posměch a urážky
druhých. Učiň, ať září i na nás jako na Dominikovi tvé světlo, abychom
osvěcovali lidi, kteří nenalézají cestu, aby dospěli k tobě. Amen.
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SEDMÝ DEN

Stezka svaté odvahy
Mít odvahu k božským věcem je něco jiného než nerozvážnost. Velcí lidé,
kteří viděli transcendentní stopu v dějinách, byli odvážní.
Svatý Dominik, když musel vydržet sám uprostřed nevýslovných trampot
a bojů s bludaři, musel být pořádně odvážný. Když se rozhodl rozeslat svou
malou hrstku bratří do světa, sotva založil svůj řád, musel být odvážný.
A úplně odvážný je styl a známka, kterou vtiskuje svému dílu: řádu Kazatelů.
Možná, že od nás se nežádá odvaha, jakou projevoval svatý Dominik, protože
ani naše dílo nedosáhne takové odezvy v dějinách. Ale vždy budeme
potřebovat ducha odvahy v malých věcech, abychom setrvali věrně a čistě
v Boží linii. Abychom čelili životu bez dvojakosti. Abychom plnili přesně své
každodenní povinnosti.
Závěrečná modlitba:

Pane, mnohokrát zakoušíme pokušení k prostřednosti nebo abychom se
pohodlně pohroužili do sladké vlažnosti. Dej našim duším dostatečnou
odvahu, abychom nikdy nezemdleli na neschůdné cestě křesťanských
požadavků. Prosíme tě o to prostřednictvím tvého služebníka Dominika
Guzmána. Amen.
OSMÝ DEN

Ubozí hříšníci
Svatý Dominik prodléval celé noci před svatostánkem a modlil se a sténal za
ubohé hříšníky. Tito lidé, odvrácení od Boha, jsou opravdovou vášní Dominikovou. Za ně nelítostně trýzní své tělo, postí se, káže ve dne v noci. A když
zakládá svůj řád, je prvořadou pohnutkou tohoto úžasného díla právě spása
hříšníků.
My někdy zpupně - gestem, v němž nechybí skrytá spoluvina - pohrdneme
zástupem lidí, kteří žijí v hříchu. Tak se stává vždy, když nám jediný zásvit
světla ukáže trám v našich očích, hned je zvedneme, abychom spatřili třísku
v očích bližního. Ať v jakémkoli případě, málokdy cítíme opravdovou starost
o hříšníky. Starost, která by bolela a vyvolávala v naší duši hnutí milosrdenství.
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Přesto prvním a nejvážnějším požadavkem naší lásky je tato ustavičná starost
o duše, které jsou v hříchu. Protože právě toto bylo výkupné dílo Kristovo.
Závěrečná modlitba:

Pane, učiň, ať v našich duších hoří upřímná láska, statečná a nezištná, k lidem,
kteří žijí daleko od Boha. Vlej nám do srdcí ušlechtilou horlivost, která
ovládala Dominika Guzmána a vedla ho k tak velkým dílům pro tyto
nešťastné duše. Dej nám jasné vědomí o naší vážné povinnosti přispívat
ustavičným sebeobětováním k záři Krista, přítomného v bližních. Amen.
DEVÁTÝ DEN

Růženec
Svatý Dominik je především neporovnatelný hlasatel svaté Panny. Po všechny
dny, v milionech domácností v slavnostní hodinu, kdy končí den, recituje se
společně růženec. To je nevyčerpatelný poklad dominikánů, program, který
udržují po celé věky. Proto prostí lidé, kteří mají zvláštní cit pro svaté věci,
nazývají tyto bratry a sestry „bratřími a sestrami Mariinými“.
Církev ústy svých velekněží posvětila tuto dominikánskou pobožnost. A svatý
růženec, obdařený skoro svátostným rázem, se stal nikdy nepřemoženou
zbraní ve službě vykoupení duší.

Žádné gesto, žádné znamení předurčení nemá blahou záruku, jakou má
pobožnost posvátného růžence. Jedna stará lidová píseň, již posvěcená,
nazývá zrnka růžence schody vedoucími rychle a neomylně do nebe.
Závěrečná modlitba:

Svatá Maria, ty sis zvolila Dominika Guzmána, aby šířil tvé jméno po celém
světě. Drž nad námi stále svou ruku, ať se neutápíme v prostřednosti, která nás
všude obklopuje. Učiň, ať tvé jméno a jméno tvého Syna je stále naším
programem a naším heslem. Dej nám sílu, abychom se slepě drželi tvého
růžence a došli čistí a bez úhony do věčného domova, kde nás očekává náš
Otec. Amen.
ze španělského originálu Novena a Santo Domingo de Guzmán
por Fr. Gonzalo Blanco OP přeložily mnišky Kazatelského řádu
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DOMINIKÁNSKÁ RODINA
PROVINCIÁL DOMINIKÁNŮ
P. Alvarez Kodeda OP
Husova 8, 110 00 Praha 1
tel/fax/zázn. 02/242 196 85
provincial@op.cz
MNIŠKY KAZATELSKÉHO
ŘÁDU
S. M. Michaela Smrčková OP
Dolní Česká 1
669 00 Znojmo
tel. 0624/221 161
S. M. Pavla Dobalová OP
Lysolajské údolí 106/2
165 00 Praha 6
tel. 02/20 92 31 59
monialesop@volny.cz
ŘEHOLNÍ INSTITUT ROZJ.
SESTER
S. M. Terezie Eisnerová OP
Nám. bří Jandusů 21
104 00 Praha 10 - Uhříněves
tel. 02/677 12611
sestryop@volny.cz
ČESKÁ KONGREGACE
SESTER DOMINIKÁNEK
S.M. Slavomíra Měřičková OP
Veveří 27, 602 00 Brno
tel. 05/412 148 46
dominikanky.brno@worldonline.cz
Konvent sester dominikánek
Katolický domov studujících
Černá 14, 110 00 Praha 1
vrátnice KDS: 02/24 93 44 96
ředitelna + fax: 02/24 93 48 56
konvent sester: 02/24 93 4655
sestrycerna@op.cz
DÍLO BLAŽENÉ ZDISLAVY
MUDr. Jitka Krausová
Dominikánské nám. 1/92
412 01 Litoměřice
tel. 0416/4553
SDRUŽENÍ KNĚŽÍ A JÁHNŮ
SV. DOMINIKA
P. Antonín Damián Nohejl
ŘK, 267 54 Praskolesy 33
tel. 0602/327 842
adnohejl@razdva.cz

MODERÁTOR LAICKÝCH
SDRUŽENÍ
Dagmar Ester Kopecká
Na Zlíchově 221/8
152 00 Praha 5
tel./fax: 02/515 546 69
ester@op.cz

Mons. DOMINIK DUKA OP
biskupství královéhradecké
Velké nám. 35, 500 01 Hradec
Králové
tel. (sekretář) 049/551 33 29,
fax 551 28 50
duka@diecezehk.cz

KAZATELSKÉ STŘEDISKO
P. Pavel Mayer OP
Jiráskovo nám. 30
326 00 Plzeň 26
tel. 019/724 16 60
plzen@op.cz

PŘÍSPĚVKY NA VYDÁVÁNÍ
OPuscula
122918389/0800 (ČS)
var. symbol 332

DOMINIKÁNSKÁ KNIHOVNA
Fr. Efrém Jindráče OP
Husova 8, Praha 1
výpůjčky jen do studovny:
po a út 10 - 14 h.
oplibp@volny.cz
NAKL. KRYSTAL OP
MĚSÍČNÍK AMEN
Husova 8, 110 00 Praha 1
tel. 02/242 377 50
http://krystal.op.cz
krystalop@volny.cz
RADIO VERITAS
P. Jan Rajlich OP
Husova 8, 110 00 Praha 1
tel. 02/242 18 439
veritas@op.cz
SALVE. Revue pro teologii
a duchovní život
Velké nám. 35, 500 01 Hradec
Králové; tel. 049/5513329
dominika@diecezehk.cz
HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR
Radim a Kateřina Ucháčovi
Hlubočepská 85/64, 152 00
Praha 5
uchac@prolife.cz
http://www.prolife.cz
HNUTÍ SVĚTLO - ŽIVOT
(OÁZY)
P. Jan Rajlich OP
http://oaza.op.cz
http://ain-karim.op.cz

DOMINIKÁNI NA
INTERNETU
www.op.cz – hlavní stránka
dominikánů v ČR (spravuje
Martin Rosenbaum)
kongregace.op.cz – Kongregace sester dominikánek (MR)
rozjimavesestry.op.cz
–
Rozjímavé sestry sv. Dominika (MR)
laici.op.cz – Sdružení laiků sv.
Dominika (MR)
kds.op.cz – Katolický domov
studujících, Praha (MR)
krystal.op.cz – Nakladatelství
Krystal OP s.r.o. (Jiří Kopecký)
oliva.op.cz – knihkupectví
Oliva v Pražském klášteře
(JK)
apologie.op.cz – apologetický
server (fr. Pavel Mayer OP)
misie.op.cz
–
stránky
o dominikánských misiích –
rozpracováno (MR)
plzen.op.cz – Klášter dominikánů Plzeň (fr. Cyprián Suchánek OP)
informace:
Martin M. Rosenbaum
tel. 02/683 65 32
me2d@star.cz

