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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
3. 9. Brno – zasedání duchovní rady jednoty Orel
15. - 20. 9. exercicie
21. 9. Olomouc – zasedání Rady vyšších představených OP
24. 9. Znojmo – provinční rada

ZPRÁVY Z PROVINCIALÁTU
Noviciát
Na základě doporučení přijímací komise byli po pohovorech konaných dne 22. června
2002 v Olomouci přijati do noviciátu:
– pro stav bratří spolupracovníků Josef Kopa;
– pro stav bratří kleriků Jaroslav Málek.
Zahájení noviciátu bude 25. srpna 2002 v Olomouci. Na základě rozhodnutí provinční
kapituly a posléze provinční rady bude noviciát dále probíhat v klášteře našich bratří
ve Zvolenu.

Svěcení v roce
V neděli 25. května 2002 přijal v kostele sv. Jiljí v Praze z rukou vídeňského
arcibiskupa Christopha kard. Schönborna kněžské svěcení fr. Efrém Jindráček.

Noví představení
18. 2. 2002 byl ustanoven představeným v domě v Jablonném v Podještědí fr. Bernard
Špaček.
26. 2. 2002 byl ustanoven představeným v domě v Uherském Brodě fr. Ignác Bürgl.
29. 3. 2002 provinciál přijal rezignaci fr. Savia Řičici na oficium převora konventu ve
Znojmě a podle LCO č 303 § II jmenoval vikářem konventu fr. Ireneje Šiklara.

Osobní změny
K 4. 2. 2002 byl do konventu v Praze asignován fr. Damián Němec.
K 1. 3. 2002 byl do domu v Uherském Brodě asignován fr. Ignác Bürgl.
K 1. 4. 2002 byl do konventu ve Znojmě asignován fr. Tomáš Pospíšil.
K 1. 7. 2002 byl do domu v Uherském Brodě asignován fr. Mannes Šimák s tím, že
bude sloužit jako kaplan u sester dominikánek v Bojkovicích.
K 1. 7. 2002 byl do konventu v Olomouci asignován fr. Jan Vianney Hub.
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K 1. 8. 2002 byl do konventu ve Znojmě asignován fr. Efrém Jindráček.
K 1. 7. 2002 byl fr. Metoděj Kočí ustanoven administrátorem ŘK farnosti u kostela
sv. Matěje Praha – Dejvice. Adresa: U Matěje 198/2, 160 00 Praha 6, tel.: 33336351.
Dne 7. 7. 2002 přijal provinciál rezignaci fr. Efréma Jindráčka na oficium knihovníka
provincie a z ní vyplývající rezignaci na členství v ediční radě provincie, a to k 1. 8.
2002.
Exercicie
Řádové exercicie se letos budou konat v následujících termínech:
– od 15. 9. večer do 21. 9. odpoledne v klášteře premonstrátů v Želivě, s největší
pravděpodobností pod vedením P. Benedikta Holoty OFM;
– od 1. 12. večer do 7. 12. odpoledne v klášteře dominikánů v Praze, s největší pravděpodobností pod vedením fr. Rodriga Kahla OP s překladem z němčiny či latiny.
Přihlášky a případné dotazy adresujte na fr. Martina Dvořáka OP; předpokládaná cena
1000 Kč.

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

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.

schůzky farní charity – od Út 27.
8. pravidelně od 17 h. ve farním sále
Adresa: Jilská 7, 110 00 Praha 1
adorace – každý pátek po nešpoOtevřeno: po-pá 10-18 hod.
rách v zimní kapli cca 19:00 - 21:00
Tel. 0606/657 544
ve 20:00 dominik. latinský kompletář
E-mail: knihy-oliva@quick.cz
mše pro mariánské ctitele – 1. soInternetové knihkupectví:
bota (7. 9.) od 8:00, po ní modlitba
http://oliva.op.cz
celého růžence v zimní kapli do cca
10:15
Těšíme se na Vaši návštěvu a objednávky!
mše sv. za dominikánskou rodinu,
přátele a dobrodince Řádu i farnosti – 2. sobota (14. 9.) od 8:00
v zimní kapli
mše sv. v latinském jazyce – každá 1. neděle v měsíci v 9:00 a každé pondělí v 18:00
PEC pokračuje každý čtvrtek v 19:15 od 5. 9. probíráním duchovního života podle
Pramenů P. Dacíka.
Přednášky budou zahájeny v říjnu.
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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 září a říjen:
29. září Pouť lékařů a zdravotního personálu
6. října Růžencová slavnost

Zprávy z České kongregace sester dominikánek
8. srpna 2002 složily doživotní sliby S. M. Bernadeta Prášková OP a S. M.
Vojtěcha Beránková OP.
9. srpna 2002 obnovila S. M. Dominika Kubíková OP časné sliby na 3 roky.
28. srpna 2002 začaly noviciát Alexandra Rubešová a Michaela Dvořáková
(pozn. red.: v době red. uzávěrky nebyla známa řeholní jména v té době ještě budoucích
novicek)

É

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
3. 9.
5. 9.
8. 9.
10. 9.
21. 9.
22. 9.
26. 9.

Fr. Antonín Krasucki
14. výročí prvních slibů
Fr. Petr Semík
31. narozeniny
Fr. Piotr Krysztofiak
15. výročí prvních slibů
Fr. Vojtěch Soudský
20. výročí slavných slibů
Fr. Jan Novobilský
88. narozeniny
Fr. Savio Řičica
23. výročí prvních slibů
Fr. Savio Řičica
44. narozeniny
Fr. Pavel Mayer
15. výročí prvních slibů
28. 9. Fr. Česlav Plachý
58. narozeniny
28. 9. Fr. Bernard Kadlec
60. výročí prvních slibů
29. 9. Fr. Vladimír Koudelka
62. výročí slavných slibů
Fr. Dominik Marek
61. výročí slavných slibů
Fr. Matouš Videman
60. výročí prvních slibů
Fr. Marek Žilinský
56. výročí slavných slibů
Fr. Gabriel Souček
55. výročí prvních slibů
Fr. Augustin Prokop
31. výročí prvních slibů
Blahopřejeme a vyprošujeme požehnaný a radostiplný život ve službě Pánu.
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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 (fr. Tomáš Pospíšil OP:
Veritas)
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
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NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ KRYSTAL OP
Plánovací kalendář OP 2003
Český národní a řádový provinční kalendář s informacemi o mešních čteních
na každý den. Formát A6, uspořádání po týdnech, prostor pro denní záznamy.
Předpokládaná cena 55 Kč, distribuce v říjnu 2002
Objednávky:

Krystal OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 02/242 377 50
e-mail: krystalop@volny.cz

PROSBY O MODLITBY
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá rozhodnutí
za apoštolské působení v médiích, především na internetu
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: 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10, 7. 11., 21. 11., 5. 12.,
19. 12. 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

V předvečer Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie rozmlouval muž Boží
Dominik soukromě s naším převorem, kterého měl velice rád, o Božích věcech
a o rozkoších nebeského života. Námět rozhovoru ho přivedl k tomu, že se mu
docela prostě svěřil: „Otče převore, přiznám se vám s něčím, co jsem ještě
nikdy nikomu neřekl: Ještě nikdy v životě jsem neprosil Boha o něco, co bych
byl nedostal, jak jsem si to přál.“ (Libellus bl. Jordána Saského, 87)
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LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
FORMAČNÍ SETKÁNÍ
se bude konat ve dnech 11. - 13. 10. 2002 ve Vranově u Brna v duchovním
centru při klášteře paulánů. Zahájení v pátek večer, zakončení v neděli
odpoledne. Cena za ubytování podle typu pokoje (jednolůžkový 300 Kč/noc,
dvoulůžkový 200 Kč/noc, čtyřlůžkový 120 Kč/noc, pětilůžkový 100 Kč/noc);
cena stravného 300 Kč za celý pobyt. Informace o programu najdete v příštím
čísle OPuscula, program bude uspořádán podobně jako při předchozích
setkáních. Breviáře budou k dispozici.
adresa: Duchovní centrum (u kláštera paulánů)
664 32 Vranov u Brna č. 7
tel. 05/41239264, 05/41239170, mobil 0606/335623 (sestra Daniela)
doprava: Brno hl. nádraží (vlak) - tramvají č. 1 (směr Řečkovice) do zastávky
Semilaso v Králově Poli. Přejít asi 150 m k zastávce autobusu č. 43 (před
vlakovým nádražím Královo Pole), který jede na Vranov. POZOR! Nutno
použít lístek MHD pro 3. pásmo. Některé spoje autobusu č. 43 jedou pouze
do Útěchova (asi 3 km před Vranovem).
Připomínáme, že podle směrnic jsou povinni zúčastnit se tohoto setkání (nebo jeho jarní varianty) všichni novicmistři; setkání je vhodné také pro řádové asistenty, představené, členy rady MS
a další členy, kteří mají na starosti formaci, případně i pro novice či postulanty. Je žádoucí, aby
každé sdružení mělo na setkání svého zástupce.

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS JIHLAVA (komisař Jitka Terezie Andresová)
Naše sdružení slavilo svátek sv. Dominika. Protože nás je málo (6), pozvali
jsme na mši svatou a na bratrské (sesterské) setkání v refektáři kláštera Bratří
minoritů třetí řád františkánů (10) a třetí řád premonstrátů (25). Mši svatou
celebroval otec kvardián Marek M. Duda OFMConv. Kázání o spolupráci
všech tří řádů v minulosti, za totality – hlavně v kriminálech, a v nynější době,
přednesl vedoucí františkánských terciářů fr. jáhen Česlav OF z Uherského
Hradiště. Mše svatá byla sváteční – nešpory byly ze svátku sv. Dominika
a setkání v refektáři kláštera bylo nad očekávání velmi zdařilé, u bohatého
stolu. Zúčastnili se ho i další hosté: otec Bartoloměj OPraem. od sv. Jakuba,
ministrantky a ministranti a další příznivci dominikánské spirituality.
zástupce komisařky Miloslav Dominik Savio Vlček
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MS UHERSKÝ BROD (představená Marie Anna Ondráčková)
Dne 16. 7. 2002 zemřel ve věku 65 let člen našeho sdružení bratr Milan
Martin de Porres Andrlík. Zpráva o jeho úmrtí se nás hluboce dotkla. V krátké
době podstoupil dvakrát operaci srdce. Po druhé operaci nastaly komplikace
a Pán ukončil jeho životní pouť.
Bratr Martin obětavě sloužil v obou kostelích, ve farním i u dominikánů
v poutním chrámu Panny Marie Růžencové. Zastával službu lektora i akolyty.
Byl dobrý, skromný a pokorný.
Pohřební mše svaté se zúčastnilo velmi mnoho lidí, jako o nedělní mši svaté.
Taková účast byla projevem veliké úcty a vděčnosti k zesnulému.
Kéž dobrý Bůh odmění našeho bratra Milana Martina de Porres za všechno
dobré, co ve svém životě vykonal a kéž se i na něm naplní slova Pána Ježíše:
„Pojď, služebníku dobrý a věrný, vejdi v radost svého Pána.“

3. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Eva Terezie Chaloupská)
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).

4. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Marie Anežka Kloudová)
V době od 9. do 13. září 2002 budou ve velké hovorně dominikánského
kláštera v Praze 1, Husova 8, probíhat exercicie. Exercitátorem je otec Jordán
Vinklárek OP. Začínáme denně mší svatou v 9.00 hodin v kapli sv. Zdislavy
a končíme kolem 16.00 hodin. Zveme všechny, kdo mají zájem prožít dny
usebrání, k hojné účasti.
Během polední přestávky je možné využít kuchyně u františkánů. Cena oběda
činí 45 Kč.
Případné dotazy na telefonu 209 217 26, nejlépe ve večerních hodinách do
21.00 nebo ráno do 9.00.
Těším se na shledání
Marie Anežka Kloudová
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RES.CATHOLICA.CZ
Vážení přátelé,
s pomocí Boží jsme zprovoznili zpravodajský server res.catholica.cz.
Server provozuje občanské sdružení Res Catholica. Je zaměřen především na
katolické čtenáře; denně přináší aktuální zprávy z domova i ze světa, které se
týkají katolické církve. Projekt se nezabývá pastorací či duchovním životem,
neboť na tomto poli je zde řada jiných aktivit i periodik. Církevní dohled nad
zpravodajstvím zajišťuje P. Cyprián Suchánek OP.
Projekt vznikl jako aktivita Řádu bratří kazatelů a bratři (i sestry)
dominikáni se zavázali projekt po dobu půl roku podporovat z finančních
prostředků, které vyberou mezi sebou. Přesto je na začátku nutné zajistit
nejrůznější organizační záležitosti, nákup nutných kancelářských potřeb apod.,
na něž bychom potřebovali od různých dobrých lidí do začátku získat celkem
cca 10 000 Kč. Proto prosíme o finanční pomoc ty, kdo si ji mohou dovolit.
Dar lze poslat na účet občanského sdružení Res Catholica zřízený u České
spořitelny: 1943612349/0800, variabilní symbol: 092002. Z bankovního výpisu nejsme ovšem schopni identifikovat dárce, proto Vás prosíme o krátkou
zprávu, neboť jsme povinni finančnímu úřadu sdělit jména a adresy dárců.
Budeme velice rádi, pokud tuto prosbu pošlete i Vašim přátelům, kteří by
také mohli mít zájem o zprávy týkající se katolické církve.
Na zpravodajský server i na charakter zpráv se můžete podívat na adrese
res.catholica.cz. Zde je také možné se přihlásit k pravidelnému zasílání zpráv
e-mailem.
Sluší se dodat, že zpravodajský server Res Catholica není oficiálním
serverem katolické církve. Vydavatelé zpravodajství Res Catholica jsou
loajální k papeži, biskupům a všem všeobecným koncilům.
Všechny Vás prosíme o modlitby, a kněze o obětování mše svaté, aby
zpravodajský server sloužil k větší slávě Boží a aby – dá-li Pán – v budoucnu
mohla vzniknout i tištěná verze pro věřící, kteří nemají k internetu přístup.
S přáním Božího pokoje

5. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Dagmar Ester Kopecká)
Pravidelná setkání: 19. 9. Radim, 3. 10. Ester, 17. 10. Imelda, 31. 10. Silvie,
14. 11. Anna, 28. 11. Libuše, 12. 12. Mikuláš

Michaela Freiová
Res Catholica
Dominova 1, 158 00 Praha 5
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Jubilejní rok svaté Zdislavy

Milí bratři a sestry,
chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří jste se modlili za misii v Konstantinových Lázních a Bezdružicích. Posílám o ní krátký report.
Misie začala 29. 6. 2002 sjížděním misijního týmu. Základnou byla fara
v Okrouhlém Hradišti, kterou má farnost Plzeň-Slovany pronajatou na deset
let. Ten den nás bylo 5: Zdislava Švarcová, Roman Hurt, Benedikta Škochová,
Albert Borek a Pavel Mayer. Martin Rosenbaum dorazil v pondělí.
V neděli (30. 6.) jsme po Mši svaté v Konstantinových Lázních roznesli do
schránek místních obyvatel oznámení o konané misii i o budoucí návštěvě
misionářů. Byla přiložena nálepka, kterou bylo možné návštěvu odmítnout.
Tentýž den večer jsme zahájili také misii v Okrouhlém Hradišti a to v místním
pohostinství.
Další dva dny jsme uskutečnili návštěvy v Konstantinových Lázních
a roznesli oznámení v Bezdružicích a Okrouhlém Hradišti. Středa byla
odpočinkovým a modlitebním dnem. Ve čtvrtek probíhala misie v Bezdružicích, v pátek v Okrouhlém Hradišti v rámci zapojení se do místního
nohejbalového turnaje (8 mužstev, málem jsme skončili předposlední)
a v sobotu (6. 7.) jsme dokončili návštěvy v Bezdružicích a poděkovali Bohu
i místním farníkům (10) při Mši svaté.
Tři obce, v kterých jsme působili, mají asi 2000 obyvatel. Z nich si (velmi
přibližně) asi polovina nepřála návštěvu (vylepením nálepky), čtvrtinu jsme
nezastihli doma, tři šestnáctiny nám ústně sdělily, že nemají o rozhovor zájem.
Zbývající šestnáctina byli jednak věřící, kteří nás velmi mile přijali a s nimiž
jsme se mohli navzájem povzbudit a jednak lidé otevření, s kterými jsme mohli
mluvit o Pánu Bohu, víře, Ježíši Kristu i Církvi. Nechyběl ani kontakt s dětmi
v Konstantinových Lázních a jisté spřátelení s obyvateli Okrouhlého Hradiště.
Celkově mám z misie dobrý pocit. Myslím, že byla požehnaná a že bylo
dost zaseto. Určitě to vidíme jako jednu z cest, kterou je třeba pokračovat.

V letošním roce si připomínáme 750 let od úmrtí svaté Zdislavy, paní
svatého života. Její stále živá památka přitahuje do Jablonného v Podještědí
stále nové a nové poutníky. Dne 15. června 2002 sem putovaly rovněž
řeholnice. Sestry různých kongregací, sestry mladé i starší přišly za paní
Zdislavou, za světicí, která za svého života milovala Boha a lidi a která po
svém odchodu k Pánu svou lásku k lidem dokládá mocnou přímluvou
u našeho Pána.
Na závěr poutě řeholnice sestoupily do krypty baziliky, kde jsou
uloženy tělesné ostatky paní Zdislavy. Ticho posvátného místa přerušilo jen
několik modliteb a báseň, kterou přednesla generální představená České
kongregace sester dominikánek S. M. Slavomíra Měřičková OP. Tuto báseň
složil neznámý autor a asi v roce 1949 ji někdo vhodil do schránky bratří
dominikánů.
Zdislavo, slyšíš? Dnes tvůj je den!
Bouře se blíží, je národ připraven?
Ty, paní bílá na Lemberku, své heslo rozhoď mezi nás, svůj lid:
stále více, stále lépe.
Ach ano, milovat církev, tak to musí být.
V záplavě nevěry, jež zalila nás proudem,
tvé oko marně hledá křesťanský jen štít.
„Ty, Matko otců našich, kam zíráš v podivení?
Znamení spásy duše tvoje uctít žádá a vroucně políbit,
jak kdysi v síni hradní?“
Však přece zahlédneš ten symbol vykoupení
Kříž Kristův nalézáš přec, je krví pokropený.

Pán Vám žehnej
In SPND fr. P. Pavel OP
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Dnes všechno rudé jest – však barva krve také,
krev Srdce Božího i srdce Církve svaté.
Řím nezradit! Toť cena jediná je v dnešním závodění.
Statečnost vypros nám, vlast tě o to prosí.
Zdislavo, neslyšíš? Volá v nás úzkost v den navštívení.
Ty světlo jasné našeho pohraničí,
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15. září 1962
zemřel v Kejžlicích v jižních Čechách P. Karel Chlad OP. Narodil se
1. června 1912 ve Vídni v Rakousku, sliby složil 28. září 1932 a kněžské
svěcení přijal 5. července 1937 v Olomouci. Byl katechetou v Plzni a Praze,
jednu dobu zastával úkol vychovatele juvenistů v Praze. V roce 1950 byl
internován v Broumově, později byl odveden k PTP a po propuštění pracoval
v civilním zaměstnání. Pohřben je v Kejžlicích. Ať odpočívá v pokoji.

ty matko slovanská a slávo Církve svaté,
ty jiskro zářivá, plameni probuzení a dcero otců bílých

22. září 1967

s růžencem za pasem.

zemřel ve Vilémově na Hané P. Norbert Bubeník OP. Narodil se ve
Vilémově 20. listopadu 1910, sliby složil 30. října 1930 v Olomouci a zde byl
rovněž 5. července 1935 vysvěcen na kněze. Působil v Olomouci, Plzni
a Uherském Brodě. Je autorem nové uherskobrodské kroniky kláštera.
K poznání dějin České provincie přispěl soustavným shromažďováním
pramenů. V roce 1950 byl internován v Broumově, pak byl odveden k PTP
a po propuštění pracoval v civilním zaměstnání. Pohřben je v Náměšti na
Hané. Ať odpočívá v pokoji.

Dnes jedna prosba žhavá zní mocným ohlasem:
Tu šňůru perel svého žaltáře před oltář Matky polož – a svoje srdce též.
A dítě Matky, sám Ježíš oslavený,
ať rozhodí těch perel řad a zapadnout je nechá v srdce naše sirá.
A každé Ave zrnéčko se v duši rozechvívá.
Ten zdrávas rozhodne, vždyť Matka žije a nikdo Církev neopustí
a duše nezahynou.
Zdislavo bílá, stavitelko chrámu,
dnes znova do stavby se dej,
základy polož v srdce vlasti naší
a klenbu až u nebe pro duše přichystej.
(sestry dominikánky, Brno)

25. září 1962
zemřel v Praze P. ThDr. Silvestr Braito OP. Narodil se 14. června 1898
v Ruse v Bulharsku, sliby složil 31. prosince 1916 v Olomouci a ordinován
byl 17. září 1922 v Belgii. Studoval v Saulchoir v Belgii a v Římě na
Angeliku. Po návratu do provincie vyučoval na provinčním studiu v Olomouci
apologetiku, dogmatiku a mystickou teologii. Byl převorem v Olomouci. Jako
znalec středověké mystiky a rovněž současných autorů duchovní literatury se
o své znalosti podílel se širokou veřejností ve formě článků, knih a přednášek.
Podílel se na překladu Summy teologické sv. Tomáše Akvinského, překládal
spisy Johna Henry Newmana i středověkou mystickou literaturu. Založil a byl
redaktorem revue Na hlubinu, kolem které se vytvořilo duchovní hnutí
katolických laiků. V době okupace byl profesorem a ředitelem olomouckého
kněžského semináře. V roce 1950 ve známém „monstrprocesu“ s tzv.
velezrádci a vyzvědači byl odsouzen k 15 letům vězení. Byl propuštěn
v květnu 1960 s podlomeným zdravím. Dožil u svých přátel v Praze –
Břevnově. Pohřben je v řádovém hrobě v Olomouci. Ať odpočívá v pokoji.
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29. září 1937

zemřel v Plzni P. Jan Šubart OP. Narodil se 11. června 1868 v Dolní
Dobrouči, sliby složil 20. září 1891 v Olomouci, ordinován byl 19. července
1896 ve Štýrském Hradci. Působil jako kazatel, zpovědník a kaplan v klášterech v Olomouci, Praze, Uherském Brodě, Třeboni a Plzni. Pohřben je v Plzni.
Ať odpočívá v pokoji.
É

ZE SVĚTA
Zprávy ze světa Vám přinášíme se značným zpožděním, v předchozích číslech na ně bohužel
nevybylo místo. K některým z Vás se již možná dostaly jinými cestami, předpokládáme však, že
mnozí z Vás je ještě nečetli; a i když to již dávno nejsou žhavé novinky, přesto se nám zdá
důležité přetisknout je: lépe pozdě než nikdy – připomínají nám totiž, že máme zodpovědnost,
která překračuje naše vlastní problémy. Red.

Kurie: Kondolence Magistra řádu – Dominikánským sestrám
„Obětování Pána v chrámu“ – 1. 2. 2002 (IDI 02/33)
Milé sestry,
je to poprvé, co Vám píši. Myslel jsem si, že Vám budu psát za jiných
okolností, ale hrozné zprávy o smrti Vašich tří sester v Ekvádoru mě donutily
napsat Vám hned. Tak rychle jako vytéká krev z rány chceme Vám my, Vaši
bratři, bezodkladně kondolovat.
Hned jak jsme se zprávu dozvěděli – z Vatikánského rozhlasu či jiných
zdrojů, svěřili jsme naše sestry do Boží a Dominikovy ochrany, přestože jsme
ještě s určitostí neznali ani počet, ani totožnost obětí.
Dnes, když už známe všechny tři sestry, Elenu, provinční představenou
v Kolumbii, Cecílii Margaritu a Bernardu od Ježíše, se náš zármutek stává
konkrétnější a touha více se přiblížit Vám, rodinám zemřelých a všem sestrám
„Obětování Pána“ je naléhavější než dřív.
Kdo ví proč, ale všechny tyto události se skládají s obrazy těch, kteří
zemřeli při letecké katastrofě loňského září, těch, kteří byli nenávistně
zavražděni... Vím, že tyto události jsou zcela odlišné, ale všechny mě stejným
způsobem přivádějí k pohledu na nás, řeholníky, na to, jak žijeme ponořeni
do zármutku lidí kolem nás, jak spolu s nimi trpíme, soucítíme, zakoušíme
totéž co oni. Jsou to titíž lidé, kterým chceme nabídnout život vycházející
z následování Ježíše Krista a, v našem případě, z následování svatého
Dominika, potulného kazatele.
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Chci Vám říci, že jsme s Vámi, že se modlíme za zavražděné sestry, za
jejich příbuzné, za jejich drahé, kteří je oplakávají, i za celou Vaši kongregaci.
Myslím při tom na poslední slova našeho otce Dominika: „Neplačte! Tam,
kam jdu, vám bude užitečnější, než bych mohl být na zemi.“ a čerpám z nich
útěchu. Přijměte tedy povzbuzení od Vašeho bratra, na něhož doléhá dnešní
smutek a jenž prosí Boha o nekonečné milosrdenství pro tyto sestry i pro nás
pro všechny. Kéž bychom kráčeli v prostotě a naději vstříc našemu konečnému setkání.
Kéž Vám Bůh žehná. Přijměte požehnání od sv. Dominika.
fr. Carlos A. Aspiroz Costa OP
Magistr řádu

Pobřeží Slonoviny: Oslava 25. výročí spolupráce dominikánů
v Africe (IDI 02/34, 36, 39)
Dvaačtyřicet bratří z různých afrických dominikánských skupin se shromáždilo
ve dnech 4. - 9. ledna 2002 v Yopougon ve státu Pobřeží Slonoviny v rámci 8.
generálního shromáždění interafrických dominikánů, aby oslavili 25. výročí
spolupráce.
Setkání se zúčastnili zástupci z Provincie sv. Josefa, Dělníka – Nigérie
a Ghana, z Generálního vikariátu Republiky Kongo a Jižní Afriky, z Provinčního
vikariátu Rwanda a Burundi, Východní Afriky, Rovníkové Afriky a Angoly.
Tématem setkání byla Kontextuální teologie a Studium pro misie v Africe.
Jeden z účastníků, fr. Albert Nolan v Jižní Afriky zdůraznil, že všichni
teologové jsou kontextuální. Summa sv. Tomáše je přímo kontextuální. Tomáš
hledal Boha v jeho kontextu, v jeho souvislostech a snažil se odpovídat na otázky,
které vznikaly na univerzitách – o pohanské filozofii Aristotela, zda je slučitelná
s křesťanskou vírou. Být dnes tomistou v Africe znamená pokračovat v hledání
Boha v našich afrických souvislostech a chopit se našich otázek se stejnou
odvahou, citlivostí, poctivostí a smyslem pro řád jako sv. Tomáš.
Důležitost studia v africkém kontextu osvětlil fr. José Manuel Sebastiáo.
Hovořil o Mosaiko a o projektu Pax et iustitia v Angole. Tento institut byl založen
pro výzkum a řešení problémů v zemi a na zplnomocnění lidí z Angoly rozvíjet
tvůrčí odpovědi.
Usnesení tohoto shromáždění se odvíjelo z hlavního tématu – rozvíjet
kontextuální teologické poznání s ohledem na problémy, s nimiž dnešní Afrika
zápasí, a prosazovat studium sv. Tomáše u dominikánských studentů.
Další výzvy zdůraznily rostoucí význam formace a potřebu zlepšit prostředky
komunikace mezi africkými entitami.
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Itálie: Oslava 100. výročí narození Jiřího Petra Frassatiho
(IDI 02/41)
V sobotu 13. dubna 2002 v bazilice Santa Sabina vyvrcholily oslavy stého
výročí narození blahoslaveného Jiřího Petra Frassatiho, dominikánského laika.
Hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní mše byl fr. Carlos Aspiroz Costa OP,
Magistr řádu. Slavnosti se zúčastnili i příbuzní blahoslaveného, kteří se večer
setkali s ostatními účastníky.
Bl. Jiří Petr Frassati se narodil 6. dubna 1901 v Turíně a v době svých
univerzitních studií techniky se stal dominikánským laikem. Přestože jeho život
byl krátký – zemřel jako čtyřiadvacetiletý – jeho nadšená odevzdanost Bohu, jeho
příkladný život a jeho zasvěcení se službě chudým oslovují dnešní mládež a členy
dominikánské rodiny.
Sté výročí narození Jiřího Petra Frassatiho oslavovali jeho přátelé a sympatizanti mnoha způsoby po celém světě.
fr. Jerry Stookey OP, generální promotor pro dominikánský laikát
Wanda Gawranská, neteř
(bližší informace lze získat na www.piergiorgiofrassati.org)

Pákistán: Vzpomínka na říjnový masakr (IDI 02/43)
V Rámě je slyšet hlas, pláč a bědování: Ráchel oplakává svoje děti. Není
k utišení – už nejsou. (Mt 2, 18)
Silný úryvek z Písma, který se stal skutečností 28. října 2001, kdy se náš
bohoslužebný prostor stal místem masakru a teroru. Ano, Ráchel nahlas naříkala
po té, co jsme vstoupili do kostela postiženého tragédií. Viděla třináct členů své
rodiny brutálně zavražděných. Matka dvou mužů, tchyně dvou nevěst a zetě
a babička sedmi vnoučat bude mezi námi žít s ranami, které se jí nezhojí, dokud
se znovu nespojí se svými dětmi.
Jak může někdo potěšit dvanáctileté děvče, které ztratilo otce, matku, bratra
a sestru v jedné minutě? Tradiční fráze „Khuda ki murzi“ – „byla to Boží vůle“
se zdá jen únikem z reality a odmítnutím něčí zodpovědnosti.
Během těchto zlých dní jsme procházeli různými etapami svých pocitů. Od
šoku, zhrození k zármutku, od zármutku k hněvu, od hněvu k beznaději, od
beznaděje k strachu a od strachu k nejistotě. Naše budoucnost se stala nejistou
a naše životy tak bezbranné. Naše děti se nás ptají: „Proč je náš kostel zavřený?“
Milión otázek se krčí v jejich ustrašených očích, ale my nemáme čas sdílet se
s nimi a nemůžeme s nimi řešit žádnou z jejich otázek, neboť nejnaléhavější
otázkou dneška je – přežít.
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Další myšlenky, které víří našimi hlavami, jsou obavy, že my a naše děti se
staneme dalším terčem útočníků.
Podle teroristů se Pákistán má stát hřbitovem křesťanů. Ano, náš svět už není
tím, který tu byl do 11. září, a naše životy se změnily 28. října. Přežijeme, dokud
Osamu nezajmou či nezabijí, je otázka, která má mnoho odpovědí. Pro křesťana
v této části světa je pouze jedna odpověď, a to je smrt. Avšak my jsme lidé víry,
a naše víra podporuje život, ne smrt.
Věříme v zázraky a svědčíme o zázracích během 28. října i v následujících
dnech. To, že 19 lidí přežilo tento masakr, není nic menšího než zázrak.
Jak je možné dál žít po zásahu sedmi kulek do těla – to je také Boží dílo.
Když jsme my sami zápasili s tragédií 28. října, utržili jsme další ránu. Jeden
mladý muž z Bahawalpur se stal další obětí terorizmu ve městě Quetta.
Žije-li křesťanská komunita v Pákistánu, konkrétně v Bahawalpur ve strachu,
my, řeholníci, jsme znovu vyzýváni k přehodnocení svého postavení. Znovu
povstává otázka smyslu křesťanské existence ve světě islámu. Křesťané mají
zodpovědnost, která překračuje jejich vlastní problémy.
Kampaň nenásilného odporu – to je jediná strategie, již mají k dispozici lidé
bez moci. Představuje to také křesťanskou povinnost utlačovaných pracovat pro
spásu svých utlačovatelů. To jsou slova Johna Walbridgea, který ve svém článku
„Křesťanští svědkové v muslimském světě“ píše, že „léčení zraněných duší je
problém, na který má křesťanství jednoduchou a jasnou odpověď: bezvýhradné
přijetí lásky“, a proto nemáme jinou volbu, než žehnat těm, kteří nás pronásledují.
Každý den nám přináší nový vývoj a změnu. Panující situace vede k těžkému
rozhodnutí – opustit zem, abychom byli v bezpečí. Jak těžká je situace, kdy
misionářka chce zůstat se svým lidem i v těžkých časech, ale kvůli těm, které
miluje a s kterými by chtěla zůstat, říká: sbohem.
Přestože se musíme rozloučit se slzami v očích, věříme, že se brzy opět
setkáme. Jsme spojeni v Kristově lásce, v lásce sv. Dominika, naší matky Antoníny a všech našich sester, zvlášť těch, které se darovaly pro nás a pro náš lid.
Podle slov sv. Pavla. „Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad
soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo
zabití? Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.“
(Řím 8, 35.37)
sr. Anna Bakshi OP, Bahawalpur – Pákistán

ZE SVĚTA
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Vatikán: „Internet – nový prostor pro hlásání evangelia“
(IDI 02/47)
Internet pomalu zabírá stále větší prostor v životě každého člověka. To,
o čem chceme hovořit, se týká způsobů hlásání evangelia. Dvě významné
události zaujaly pozornost Církve v posledním období. Před několika měsíci
– 21. listopadu 2001 poslal papež apoštolský list „Ecclesia Oceania“ oficiálně
prostřednictvím internetu. To se stalo poprvé v životě Církve. Druhým
významným datem je pro nás 22. leden 2002, Den komunikace, kdy Jeho
Svatost poslala celému světu zprávu s názvem: „Internet, nová křižovatka pro
hlásání evangelia“.
Mluví o kybernetickém prostoru jako o „nových hranicích, které se otvírají
na úsvitu tohoto nového milénia“. Vyzývá Církev, aby se zviditelnila i prostřednictvím těchto nových příležitostí, aby „skočila do hlubokých vod
internetu“. Je to jasná a odvážná výzva, a to i pro celou rodinu Řádu bratří
kazatelů.

Španělsko: Setkání evropských dominikánských provinciálů
(Jordán 2/2002, str. 24)
Ve španělské Avile, v dominikánském konventu sv. Tomáše Akvinského
se ve dnech 2. až 7. dubna 2002 konalo setkání evropských dominikánských
provinciálů. Setkání se účastnil i Magistr řádu P. Carlos Aspiroz Costa OP. Na
setkání se sešlo 22 provinciálů, 4 generální vikáři, 1 regionální vikář, 4
provinční vikáři a 6 asistentů generálního představeného z Říma. Tato setkání
se konají od roku 1993. První takovéto setkání bylo v Praze, další se konala
na Maltě, u Lyonu, v Dubrovníku, v irském Tallaght, v Krakově, příští setkání
se má konat v Madonna dell`Arco na předměstí Neapole.
Kromě toho, že tato setkání mají velký význam pro vzájemné poznávání,
slouží především k výměně informací a společnému hledání poslání dominikánů v Evropě na počátku 21. století. Hledají odpověď na stále akutální
otázku: Jak hlásat evangelium a jak ho žít v dnešní Evropě, která je tak
odlišná od 13. století, kdy sv. Dominik založil svůj řád.
Hlavními body jednání letošního setkání byla následující témata: následky
globalizace na duchovní život, sekularizace, rozvoj sekt a stále větší přítomnost islámu v mnoha zemích západní a jižní Evropy. Také se jednalo o stavu
a úrovni studijních center našeho řádu v Evropě a o stavu intelektuálního
života v jednotlivých provinciích.
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Účastníci setkání se dvakrát denně scházeli na plenárním shromáždění
a jinak pracovali ve dvou sekcích, francouzské a anglické, povolena byla také
španělština.
Každé tři roky se volí tři provinciálové do Výkonného výboru, na tomto
setkání byli zvoleni provinciálové z Londýna, Paříže a Bratislavy. Úkolem
výboru je organizace dalších setkání a rozdělování finanční pomoci na
výchovu dorostu v provinciích střední a východní Evropy.
fr. Konštanc Adam OP, provinciál slovenské provincie

Svatá Kateřina Sienská

NEPŘÁTELÉ KŘÍŽE
Božství, které jsi láska, co mohu říci o tvé Pravdě?
Ty, který jsi Pravda, mluv o pravdě. Já o tom nemohu
nic říci, já, která mluvím jen temně, neboť jsem nehledala ovoce kříže.
Hledala jsem temnoty a okusila jsem temnot. Je
pravda, ten, kdo poznává temnoty, poznává také Světlo,
avšak není tomu tak se mnou!
Následovala jsem temnoty, aniž jsem věděla, co
jsou. Řekni mi tedy pravdu o svém kříži, a já tě budu
poslouchat.
Říkáš mi, že určití lidé pronásledují ovoce tvého
kříže a že toto ovoce jsi ty sám.
Ó Slovo, jediný Synu Boží, tvá bezmezná láska
k nám tě pudila, aby ses naštěpoval jako ovoce na dva
stromy – na naši lidskou přirozenost, a to nejprve abys
nám nakonec vyhlásil neviditelnou Pravdu věčného
Otce, Pravdu, kterou jsi ty sám; dále na strom kříže,
kde to nebyly hřeby, které přibily tvé tělo, nýbrž tvá
bezmezná láska. A to vše, abys nám dal pochopit, jak je
pravdivá Otcova vůle, který chce jen naši spásu.

SV. KATEŘINA SIENSKÁ: NEPŘÁTELÉ KŘÍŽE
Tvá krev prýští z tohoto druhého roubu, krev, která
nám darovala život, protože byla spojena s božskou přirozeností, krev, jejíž síla nás očišťuje od hříchu prostřednictvím tvých svátostí, uložených ve skladišti svaté
Církve, pod ochranou tvého prvního zástupce na zemi.
Všechna tato tajemství lidé chápou pouze skrze
světlo, jímž osvětluješ nejvznešenější část duše, rozum.
Je to světlo víry: poskytuješ je každému křesťanu při
křtu, když mu vléváš víru s milostí, která jej očišťuje od
prvotního hříchu; dostačující světlo k tomu, aby nás
přivedlo k poslednímu cíli, naší blaženosti.
Ach, kéž by škodlivá sebeláska nezaslepovala ty oči,
které osvítila milost křtu! My však zaslepujeme sami
sebe; kupíme před své oči mrak netečnosti, mlhu
sebelásky, a pak už nevidíme tebe ani žádné skutečné
dobro, a nazýváme dobrem zlo a zlem dobro, a tak
klesáme nakonec až k nevědomosti a nevděčnosti
a stáváme se horšími, neboť jsme ztratili pravdu.
Lépe by bylo světlo nepřijímat. Špatný věřící je horší
nevěřícího a jeho trest bude těžší, nehledě k tomu, že
měl velkou možnost vrátit se k léku a vyléčit se, zůstaloli mu ještě několik záblesků víry.
Takoví jsou, můj Pane, pronásledovatelé ovoce
tvého kříže, tj. tvé krve, neboť nechtějí vůbec následovat
tebe, Ukřižovaný Kriste. A zvláště pronásledovateli jsou
ti, kdo se bouří proti strážci – papeži, který má klíče od
sklepa, kde je uskladněna svatá zásoba tvé krve s krví
všech mučedníků, která však nemá ceny bez moci tvé
krve. Tyto vzpoury, stejně jako všechny hříchy, pocházejí od těch, kdo ztratili světlo tvé Pravdy, kterou získali
vírou.
Také filosofové marně poznali mnoho pravd o tvorstvu. Protože neměli tvé víry, nemohli se zachránit.
(Mystické modlitby sv. Kateřiny Sienské)
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KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ
Z naší produkce doporučujeme:
O andělech se Zenonem Ziólkowskym
40 krátkých meditací nám představuje anděly prostřednictvím biblických a liturgických textů jako posly Boží moci a lásky.
Váz., 89 str., 95 Kč; Obj. č.: 10 804

Sv.Terezie od Ježíše
Cesta k dokonalosti
Cesta k dokonalosti je zřejmě nejznámější a nejrozšířenější knihou svaté Terezie
z Avily (1515-1582), snad především pro svou srozumitelnost, čtivost a praktičnost
obsahu. Spolu s Životem a Hradem v nitru, patří Cesta k dokonalosti k trilogii
jejích stěžejních děl.
Brož., 197 str., 179 Kč; Obj. č.: 10 769

Anselm Grün
Škola odpuštění. Cesty ke smíření
Odpuštění je jedním z pilířů zdravého duchovního života, známý německý autor
předkládá v této knize impulsy k tomu, jak se naučit odpouštět v srdci.
Brož., 94 str., 89 Kč; Obj. č.: 10 766

Guy Gilbert
Setkání s Marií
V knize autor uvažuje nejen nad růžencem jako modlitbou, ale po svém medituje
i nad jednotlivými růžencovými tajemstvími. Činí tak neotřelým, živým a široce
srozumitelným jazykem, který nám pomáhá nově objevovat krásu této mariánské
modlitby.
Brož., 75 str., 75 Kč; Obj. č.: 10 770

CHCETE VĚDĚT VÍC?
Rádi Vám bezplatně zašleme Podzimní katalog s kompletní nabídkou novinek.
Navštivte naše internetové stránky: www.kna.cz
Knihy žádejte u svých knihkupců nebo na adrese:
Karmelitánské nakladatelství-zásilková služba Kostelní Vydří,
380 01 Dačice, tel/fax: 0332/420 295, nové tel. č. 384420295
e-mail: zasilky@kna.cz
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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: 02/24934655
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
Řím.-katol. farnost, 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

