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KALENDÁŘ AKCÍ ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ RODINY
9. 11. 2002

setkání české dominikánské rodiny 2002

31. 5. 2003

pouť do Jablonného v Podještědí

28. 10. 2003

zasedání rady vyšších představených OP

8. 11. 2003

setkání české dominikánské rodiny 2003

SLUŽBY PROVINCIALÁTU
provinciál:

Út 9 - 11; 14 - 16 (kromě úterků, kdy je zasedání provinční rady)

Čt 10 - 12
socius provinciála: St 9 - 11; 14 - 16
˜˜˜

PRAŽSKÝ KONVENT
Pravidelné týdenní akce:

Přednášky:

pondělí
17.00 hod.

Společnost pro církevní právo – středa 6. 11. – Zákon o církvích č. 3/2002
a mezinárodní smlouva s Apoštolským
stolcem (panelová diskuze v čítárně).

18.00 hod.

Příprava ke svátosti křtu –
začátečníci
Příprava ke svátosti křtu –
pokročilí

úterý
17.00-17.50 Adorace v kapli sv. Zdislavy
17.00-18.30 Herně-dramatický kroužek
(velká hovorna)
středa
18.30-20.00 Campamento (jen 13.
a 27. 11.) – setkání dětí
v malé hovorně
19.45
Společenství modlitby
neděle
16.00
Presidium Mariiny legie
(velká hovorna)

Nový kurz aristotelsko-tomistické
filosofie: PODSTATNÉ PROBLÉMY
FILOSOFIE. Každé úterý ve 20.00 hod
a čtvrtek v 17.00 hod. (ident. přednáška)
ve velké hovorně.

8. 11. Vzpomínka na zemřelé bratry a sestry Řádu kazatelů
Řádová pobožnost za zemřelé bratry
a sestry u hrobky bratří a následně
terciářů na Olšanském hřbitově – sraz
v 15.00 u vchodu na hřbitov vedle stanice metra Flora
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PLZEŇSKÝ KONVENT
adorace – každý pátek po nešporách
v zimní kapli cca 19:00 - 21:00
ve 20:00 dominik. latinský kompletář
mše pro mariánské ctitele – 1. sobota
od 8:00, po ní modlitba celého růžence
v zimní kapli do cca 10:15
mše sv. za dominikánskou rodinu,
přátele a dobrodince Řádu i farnosti –
2. sobota 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
Přednášky
Filosofie – každou 1. a 3. středu v měsíci
od 19:15 ve společenském sále kláštera.
Přednáší Jiří Fuchs.
Dogmatika – každé 1. a 3. úterý od
19:15 do 20:00 ve společenském sále
kláštera. Pojednáním o Vykupiteli provází fr. Cyprián.
Katechismus – Nově nabízíme pro všechny, zvlášť dospělé, večerní kurzy katechismu – základy naší víry. Každé 2. a 4.

úterý od 19:15 do 20:00 ve spol. sále
kláštera. Vede fr. Cyprián.

˜˜˜
PEC každý čtvrtek v 19:15 studium
duchovního života podle Pramenů P.
Dacíka.
Zahrada – odpolední klub pro děti
a mládež! Každý pátek od 15:00. Dívčí
klub I (do 11 let) a II (od 12) se věnuje
zpěvu, kreslení, hrám, pohybu, tvoření,
atd.; pánská jízda zase fotbalu, vyřezávání ze dřeva a hrám.
Schola cantorum R.S.R (chorál) zkouší
pravidelně v úterý od 20:00 do 21:00
v čítárně knihovny. Vede fr. Cyprián.
Schóla k nedělní hrubé mši se schází
každou neděli od 8:30 ve farním sále.
Kalendář akcí
3. 11. 9:00 posvícení
8. 11. 15:00 dušičková pobožnost u dominikánské hrobky

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
4. 11.

Fr. Jan Rajlich

5. 11.
7. 11.
15. 11.
15. 11.
22. 11.
25. 11.
30. 11.

Fr. Benedikt Mohelník
Fr. Štěpán Filip
Fr. Jiří Veselý
S. M. Břetislava Holubníčková
Fr. Jan Novobilský
Fr. Mannes Šimák
Fr. Gabriel Souček

48. narozeniny
19. výročí svěcení
32. narozeniny
10. výročí slavných slibů
94. narozeniny
60. výročí svaté profese
60. výročí svěcení
15. výročí prvních slibů
53. výročí slavných 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
zahájení v 8.30 modlitbou růžence a v 9.00 mší svatou v katedrále Svatého Ducha
pokračování v Novém Adalbertinu
zakončení v 17.30 modlitbou večerních chval a loretánských litanií
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
texty pro společnou modlitbu budou k dispozici
hledá se fotograf: hlaste se prosím u sestry Dominiky

přihlášky a informace:
s. Jana Dominika Bohušová OP, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 513 329, e-mail: dominika@diecezehk.cz
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NOVÉ KNIHY

NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ KRYSTAL OP
Krystal OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 224 237 750, e-mail: krystalop@volny.cz

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. Cena 60 Kč.

Summa theologie na Internetu - http://krystal.op.cz/sth
Summa theologie patří k vrcholným dílům sv. Tomáše Akvinského (1225-1274). Její
český překlad vydali otcové dominikáni pod vedením Emiliána Soukupa OP v letech
1937-1940 v Edici Krystal, Olomouc. Ačkoli je tento překlad zastaralý (např. již
v tiráži je uveden jako „doslovný“), rozhodli jsme se jej zpřístupnit v elektronické
podobě spolu s latinským originálem. Mnohým čtenářům poslouží také kvalitní
anglický překlad.
Internetová verze Summy bude dále doplňována a zdokonalována. Očekáváme tedy
od vás připomínky a návrhy, jaké další funkce byste v budoucnu uvítali.

˜˜˜

PRÁVĚ VYŠLO:
VŠEM ČLENŮM DOMINIKÁNSKÉ RODINY VŠEM ČLENŮM DOMINIKÁNSKÉ
RODINY VŠEM ČLENŮM DOMINIKÁNSKÉ RODINY VŠEM ČLENŮM
DOMINIKÁNSKÉ RODINY VŠEM ČLENŮM DOMINIKÁNSKÉ RODINY

LETNÍ MISIE
Milí bratři a sestry. Po dobrých zkušenostech nabytých na červencové misii
v Konstantinových Lázních a Bezdružicích toužíme opět vyjít ad gentes
a o příštích letních prázdninách nést radostnou zvěst o Pánu a Vykoupení
dalším našim bližním. V tuto chvíli se modlíme, abychom byli vysláni do
míst, kde je to obzvlášť potřeba, kde budou lidé pro Boží slovo otevření,
zkrátka kde nás Pán chce mít. Cítíme, že je k tomu zapotřebí, aby místní farář
s misií souhlasil a aby v místě nebo poblíž bylo nějaké zázemí pro 8-12
členný misijní tým na 10-14 dnů. Pokud byste o takovém místě věděli,
prosíme Vás o sdělení. Podpora a zapojení místních členů dominikánské
rodiny je také vyhlížena a vítaná. Sledujte, prosím, další informace o letní
misii na stránkách Opuscula.
Za Kazatelské středisko P. Pavel Mayer OP

NAZÝVÁM VÁS PŘÁTELI
Timothy Radcliffe v rozhovoru s G. Goubertem
brož, 94 str., 89 Kč
vydalo Karmelitánské nakladatelství spolu s nakladatelstvím Krystal OP
Představili mi vytáhlého chlapíka s rozježenými vlasy, který na sobě neměl dominikánský
hábit, ale starý, obnošený svetr: „A konečně Timothy, magistr řádu.“ Magistr řádu?
Zřejmě se mi nepodařilo skrýt údiv. Po nějaké době jsem ho viděl znovu, při obřadech
Popeleční středy. Tentokrát oblečen do impozantního černobílého hábitu, zpíval ve
vstupním průvodu litanie ke všem svatým, na tváři pokojný úsměv.
Dvě protikladné, vzájemně si odporující podoby jednoho muže? V žádném případě.
V následujících dnech jsem se při soukromých rozhovorech přesvědčil, že je to muž,
který, jak se říká, jde s dobou. Má účast na jejích „radostech a nadějích, smutcích
a úzkostech“. Zároveň jsem však zjistil, do jaké míry je tento muž s bratrskou duší mužem
Božím. Jeho úvahy se stále sytí tradicí, která má své kořeny v Bibli. Výsledkem je věc
neobvyklá a cenná: bratr Timothy má schopnost vyjádřit katolické pravdy, jakkoli staré
a myšlenkově náročné, slovy srozumitelnými dnešnímu duchu. Slovy, jež probouzejí
touhu jít dál a pokoušet se o lepší porozumění. (Z předmluvy)
Knihu lze vyzvednout osobně nebo objednat poštou na adrese:
knihkupectví Oliva, Jilská 7, Praha 1
e-mail: knihy-oliva@quick.cz, tel. 606 657 544
otevřeno po-pá 10-18 hod. Poštovné neúčtujeme.

NOVÉ KNIHY P VEŠ
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NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA

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. 606 657 544
E-mail: knihy-oliva@quick.cz
Internetové knihkupectví:
http://oliva.op.cz

Duchovní cvičení, Ignác z Loyoly
Knížka Duchovních cvičení, nebo Exercicií, kterou český čtenář otevírá, není
asketickou příručkou ani bezprostředním
návodem k rozjímáním. Je výsledkem
duchovních zápisků, které si svatý Ignác
/1491-1556/ zaznamenal během své konRefugium, váz., 141 str., 150 Kč
verze.
Blízký i vzdálený
Anselm Grün v rozhovoru s Janem Paulasem a Jaroslavem Šebkem.
KN, váz., 165 str., 190 Kč

Dopisy Terezie z Lisieux
Tato kniha přináší ucelený soubor korespondence jedné z největších osobností
moderní spirituality.
KN, váz., 370 str., 295 Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu a objednávky!

Sedmistupňová hora, Thomas Merton
Příběh autorova života a duchovní cesty.
Cesta, váz., 333 str., 330 Kč

Poučné příběhy pro komořího Lausa, Palladios
Život egyptských poustevníků 4. století v podání biskupa Palladia, který se s nimi
setkal, postavy známé z Apofthegmat I. v rozsáhlejších příbězích a poutavém
literárním zpracování, pozitivní i negativní příklady ze života na poušti.
Benediktinské arciopatství, brož., 128 str.,170 Kč

˜˜˜

VEČERNÍ EVANGELIZAČNÍ ŠKOLA (VEŠ)
Zveme všechny zájemce na zahájení nového projektu Kazatelského střediska
Dominikánského řádu – VEČERNÍ EVANGELIZAČNÍ ŠKOLA. Zároveň
prosíme spolu s celým týmem školy o Vaši modlitbu.
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ vždy v úterý od 17,30 do 21,30 u sv. Jiljí.
Místo srazu vždy v kapli sv. Zdislavy (vchod z kostela sv. Jiljí).
CÍL ŠKOLY – naučit o Ježíši svědčit slovem a naučit i odpovídat na obtížné
otázky ohledně víry.
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PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY:
a) život ve shodě s evangeliem
věk alespoň 18 let (výjimečně méně)
být pokřtěný a alespoň během roku přijetí svátosti biřmování
nemít zaměstnání nebo životní stav bytostně spojený s hříchem (např.
rozvedený a znovu sezdaný)
přijímat pravidelně svátosti (pravidelná zpověď alespoň 1x měsíčně,
pravidelné sv. přijímání alespoň 1x týdně).
školy se může zúčastnit i nekatolický křesťan, ale škola má formační
program podle katolické víry
b) osobní rozhodnutí pro to zapojit se do misijního poslání církve v jednotě
s celou církví
nemít rozpory s hierachií nebo jinými laickými skupinami v církvi
apoštolský motiv (Boží povolání)
c) účast na celém programu (po dvou setkáních je nutné závazně se přihlásit
a zaplatit školné 1500,- Kč na celý rok).
Program večera
17,00 -18,00 adorace
18,00 nešpory v kapli sv. Zdislavy
18,30 večeře
19,00 přednáška
9,45 přestávka
20,00 malé skupiny
21,15 kompletář
21,30 oficiální konec programu
Formace obsahuje
– praktické prvky: co a jak hlásat, jak se modlit
– spirituální prvky:formace víry ohledně evangelizace, řešení některých
osobních problémů ohledně víry
– apologetické prvky: vybrané otázky z teologie nekřesťanských náboženství,
církevních dějin a lidského povolání
Letošní rok je škola pro omezený okruh zájemců a jako experiment.
Zveme všechny opravdové zájemce o evangelizaci.
Jan Rajlich OP, e-mail: jan@op.cz
Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 224 220 235

PROSBY O MODLITBY P HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR
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PROSBY O MODLITBY
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá rozhodnutí
za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
za kazatelské středisko a časopis Amen
za apoštolské působení v médiích, především na internetu
za projekt křesťanského knihkupectví OLIVA
za nemocné členy dominikánské rodiny
za vážně nemocného syna jedné naší sestry z LSSD
za Boží pomoc při zakládání duchovní komunity tělesně postižených
mužů a nalezení vhodného místa v Jablonném v Podještědí, kde by tato
komunita mohla žít

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR
Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, tel.: 603 976 231, e-mail: info@prolife.cz, http://prolife.cz

Modlitby za nenarozené děti

8P

LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA

LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
FORMAČNÍ SETKÁNÍ
Ve dnech 11. - 13. 10. 2002 proběhlo ve Vranově u Brna setkání formátorů
Laických sdružení sv. Dominika. Sešlo se zde kolem čtyřiceti laiků-dominikánů
celkem z osmi místních sdružení, dvě sestry z České kogregace sester dominikánek a několik dalších hostí, aby vyslechli přednášky otců Pavla Mayera OP,
Vojtěcha Soudského OP, Tomáše Pospíšila OP (další z očekávaných přednášejících, sestra Magdalena Stajnerová, se bohužel pro nemoc musela omluvit), aby
se společně modlili a sdíleli své zkušenosti z formace, apoštolátu a společného
života v dominikánské rodině.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci setkání, především bratru Tarsiciovi
z brněnského sdružení, děkuji sestře Imeldě a bratru Jáchymovi za pomoc
s přípravou programu, děkuji sestrám Kristě a Vojtěše za to, že naše setkání
obohatili svojí přítomností a děkuji také všem přednášejícím, že do nás investovali
svůj vzácný čas a své síly. Věřím, že se tato investice vyplatí. Ester

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 setkání: 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12.
2002. Pán Bůh zaplať všem, kteří jsou s námi spojeni v modlitbě.

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ

Konference Zdravé rodičovství

MS JILEMNICE (představený Bedřich Petr Jiří Šimůnek)

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás upozornit na konferenci Zdravé rodičovství, kterou pořádá občanské sdružení CENAP ve spolupráci s Českou asociací porodních asistentek.
Konference se koná 29. 11. 2002 od 14 do 18 hodin v sále DM ZŠ Juventus,
Stamicova 11, Brno-Kohoutovice a je určena všem, kdo se zabývají problematikou
přípravy k porodu a výchovou k rodičovství.
Základní téma konference je podpora kojení. Dále se bude věnovat těmto tématům:
vývoj plodu, stanovení termínu porodu; psychická a fyzická příprava matky na porod;
doprovázející osoba a její příprava na porod; porod – průběh a vedení porodu ve světle
moderního porodnictví; péče o novorozence a kojence; podpora kojení; šestinedělí;
cvičení v těhotenství a po porodu; nabídka jiných programů práce s nastávajícími
rodiči.
Bližší informace a závazné přihlášky žádejte na adrese CENAP, Trnitá 8, 602 00
Brno, tel./fax: 543254891, cenap@volny.cz.
Kateřina Ucháčová, HPŽ ČR

Dne 19. října 2002 jsme prožili malou slavnost, neboť naše sestra Jana Klára
Erlebachová v kostele svatého Vavřince v Jilemnici u oltáře svatého Dominika za
přítomnosti bratra P. Václava Bernarda Zemance, našeho asistenta, složila do
rukou představeného bratra Bedřicha Petra Jiřího Šimůnka své věčné sliby.

MS JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ (předst. Vladimír František Uhlíř)
Dne 1. 10. 2002 jmenoval provinciál České dominikánské provincie Fr. Alvarez
Kodeda OP Fr. Augustina Prokopa OP řádovým asistentem našeho sdružení.

MS OSTRAVA (představený Václav Martin Waloszek)
Pozvání na duchovní cvičení
Srdečně zveme bratry a sestry laiky na duchovní cvičení, ve dnech 22.24. 11.2002, které povede P. Pavel Majer OP. Místo konání je Exerciční
dům v Českém Těšíně.
Podrobnosti a přihlášky u Václava Waloszka
tel: 596 428 480, fax: 596 428 687, e-mail: falti@iol.cz

LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
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MS TRÁVNÍK (představený Josef Lorenzo Šebestík)
V neděli 6. října 2002, v předvečer svátku Panny Marie Růžencové, proběhly v
našem MS sv. Josefa Trávník volby na pravidelném setkání tentokrát v Holešově.
Osm členů z jedenácti přítomných volilo představeného MS, dále jeho zástupce,
novicmistra a pokladníka. Za představeného našeho MS byl sedmihlasou většinou
zvolen Josef Lorenzo Šebestík. Jako zástupce představeného byla zvolena
Manuela Diana Mahdalová, za novicmistry Michaela Kateřina Akubžanová
a Mlada Klára Akubžanová a jako pokladníka jsme zvolili Annu Janu z Azy
Šebestíkovou.
Na volby jsme se připravili společnou modlitbou.

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, ~19.30 setkání
v hovorně nebo zimním chóru, kde proběhne přednáška na dané téma. Prozatím
dohodnuté termíny jsou: Út 12. 11., Po 16. 12. 2002.
(Podrobnosti viz adresa www.laici3ps.op.cz ).

4. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Marie Anežka Kloudová)
Dne 12.11. se dožívá naše nejstarší sestra, Jarmila Imelda LÍZNEROVÁ, v plné
svěžesti duše i těla 90 roků. Vyprošujeme jí Boží a Mariinu ochranu a požehnání.
Ještě před třemi roky docházela pravidelně několikrát týdně do „Domova sv.
Rodiny“ sestry Aquinely, kde se věnovala chovancům ve výuce náboženství
i jiným službám. Denně se účastní ranní mše svaté v břevnovském chrámě sv.
Markéty. Celé naše společenství jí ze srdce blahopřeje.
Prosíme o modlitby za naše nemocné sestry, aby je Pán posiloval v jejich křížích.
Marie Anežka Kloudová

5. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Dagmar Ester Kopecká)
Dne 17. 10. 2002 jsme do našeho sdružení přijali sestru Ludmilu Stajnerovou,
která dostala staronové jméno Magdalena a novou patronku Magdalenu Panattieri
OP, a sestru Vlastu Košťálovou, jíž jsme přisoudili jméno Markéta a patronku
Markétu Savojskou OP. Sestra Jarmila Anna Kabelová a bratr Petr Josef Šmída
složili časný slib a sestra Jitka Terezie Andresová věčný slib života života podle
stanov LS.
Pravidelná setkání: 14. 11. Anna, 28. 11. Libuše, 12. 12. Mikuláš
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EvrOPští dominikánští laici
V červnu 2002 se za účasti a podpory Fr. P. Jeremy Stookeyho, OP, generálního
promotora pro dominikánský laikát, uskutečnilo setkání Evropské rady laických
sdružení sv. Dominika (ECLDF) v německém dominikánském klášteře ve
Walberbergu, kde by se v době od 31. května do 6. června 2004 mělo také konat
evropské setkání dominikánského laikátu. Každou zemi by měly zastupovat 3
osoby (2 laici a provniční promotor).
Na setkání by se mělo hovořit německy, anglicky a francouzsky.
Setkání Evropské rady v Německu v červnu 2002 předcházela setkání v Bratislavě
a Budapešti, kde byly jejím členům přiděleny tyto funkce a oblasti, pro něž by
v rámci evropské spolupráce měli být spojovacími články:
Prezident: Zaida Rocha Ferreira (Portugalsko)
(Velká Británie, Irsko, Francie, Švýcarsko, Německo, Belgie a Holandsko)
Sekretář: Eva Kameniarová (Slovensko)
(Slovensko, Čechy, Ukrajina, Polsko, Lotyšsko, Litva a Estonsko)
Pokladník: Giovanna Gava Cella (Itálie)
(Itálie, Malta, Španělsko, Portugalsko, Turecko, Albánie, Chorvatsko a Řecko)
Formace a výp. technika: Nikolett Muranyi (Maďarsko)
(Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, Rumunsko, Jugoslávie, Bulharsko)
Řádný člen: Boris Kovalenko (Rusko)
(Rusko, Norsko, Finsko a Švédsko)
Všichni výše jmenovaní prosí o modlitby za odvedení dobré práce.
Rada také připravuje Akta ze setkání ve Fognanu (měly by být k dispozici
v anglické a francouzské verzi), jedním z hlavních problémů, s nimiž se Rada
potýká, jsou však finance (“... chleba bez mouky nebo omelety bez vajíček
neuděláte.“), a proto nás prosí, abychom věnovali pozornost dále uvedenému
dopisu Giovanny Gavy Celly.
V závěru své zprávy Zaida Rocha Ferreira, prezident Evropské rady, píše:
„Podle posledních informací, jež máme k dispozici, je v Evropě více než 8 000
dominikánských laiků, což je vlastně docela velké číslo, ale někdy se zdá, že je nás
tak málo ... a naše hlasy jsou tak slabé ... V jednotě je síla a my, jakožto
dominikáni, musíme opravdu držet pohromadě, abychom mohli jednomyslně
hlásat Slovo Boží.“
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Bratřím a sestrám
všech Laických sdružení sv. Dominika v Evropě

Walberberg, 9. června 2002
Milí bratři a sestry,
tento dopis je určen vám:
- Kterým záleží na sdílení našeho společného dominikánského charismatu;
- Již si uvědomujete, že jsme součástí Řádu kazatelů, každý svou měrou, jakožto
darem;
- Které inspiruje prvotní křesťanská komunita v Jeruzalémě, a to nejen svým
opravdovým bratrským životem, oddaností Bohu a studiu, ale také otevřeností
svému poslání a kázání evangelia pro spásu duší;
- Poslušným našeho zakladatele sv. Dominika, který chtěl, aby “jeho děti“ horlivě
studovaly, aby uměly s Bohem rozmlouvat v modlitbě a mluvit o Bohu při kázání;
- Milosrdným a schopným podívat se na lidské bytosti novým způsobem,
pohledem plným soucitu vůči těm, kdo setrvávají v omylu,
Vás všechny, naši bratři a sestry, z výše uvedených pohnutek prosíme, abyste nás
podpořili v práci, při níž vás zastupujeme a jež nám byla ve Foganu (v Itálii)
v květnu 2001 svěřena. V bodě B.6 Stanov ECLDF (Evropské rady laických
sdružení sv. Dominika) se píše: “Rada bude žádat roční finanční příspěvek od
každého sdružení.“ Je na vaší kreativitě, jak tomu vyhovět. My od vás však
nepotřebujeme pouze finanční dary, ale též povzbuzující slova.
Neměli bychom také promarnit příležitosti se scházet a společně sdílet chvíle
radosti i . . . smutku. “Je dobré, aby bratři a sestry přebývali v jednotě.“
Tuto žádost o pomoc při financování našich pracovních výdajů vám posíláme
z místa našeho současného setkání, Walberbergu u Cologne v Německu. Některá
sdružení nám své příspěvky již dříve na konto Evropské rady (viz číslo, banku
a adresu na konci dopisu) zaslala a pomohla nám tak část výdajů za naši práci
uhradit.
Jestliže každý z nás přispěje svou “troškou“, dohromady budeme silní.
Píši vám jménem Rady, jako její pokladník, a prosím, abyste přijali mé srdečné
díky za každý z vašich darů.
Ve sv. Dominiku,
Vaše sestra Giovanna Gava Cella
pokladník ECLDF
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Své dary, prosím, poukazujte na:
Account of CEFLD (Consiglio Europeo Fraternite Laiche Domenicane)
n° 62554/92 1030 1600
Banca Monte dei Paschi di Siena
Milan Branch
via S. Margherita, 11
20 123 Milano - Italy
přeložila Dita Zdislava Haráková

CARITAS CHRISTI
Dne 13. 4. 2002 na velikonoční pondělí zemřel spoluzakladatel sekulárního
institutu Caritas Christi otec Josef Maria Perrin ve věku 97 let. Od mládí byl
postižen slepotou, přesto je znám jako autor mnoha knih z oblasti duchovního
života. Až do roku 1979 byl generálním knězem - asistentem Caritas Christi.
10. 2. 2002 obdržel medaili a diplom Juste parmi les nations (Spravedlivý
mezi národy) od institutu Yad Veshem v Jeruzalémě za účast při záchraně
Židů za druhé světové války.
Současným, čtvrtým generálním knězem - asistentem je bratr Claude Bonaiti
OP, převor z Nancy a profesor spirituality v interdiecézním semináři
v Metách.
Caritas Christi má snahu, aby byla stále v kontaktu s dominikánským řádem
a aby kněží - asistenti, pokud je to možno, byli dominikáni.
27. 6. 2002 jsme oslavily 100. výročí narození spoluzakladatelky Caritas
Christi Julietty Molland.
Děkujeme otci provinciálovi, že ustanovil o. Augustina Prokopa OP naším
knězem - asistentem. Jeho službu velmi oceňujeme.
Stále se potýkáme s neznalostí kněží o existenci sekulárních institutů. Právě
z jejich strany chybí nabídka této cesty zasvěceného života ve světě, a tak se
jistě mnohá povolání zbytečně ztrácejí. I to je jeden z důvodů, proč nám chybí
dorost. Společenství stárne. Je však nutno přiznat, že je to náročný způsob
života a dnešní mladí lidé se takové náročnosti bojí a hledají spíše komunitní
život.
sestra A.

NEKROLOGIUM
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3. listopadu 1967
zemřel v Charitním domově na Moravci bratr spolupracovník Ildefons Limburský. Narodil se 31. října 1889 v Černíkách v Čechách, řeholní sliby složil
20. sprna 1920 v Olomouci. Sloužil Bohu a bratřím v klášterech v Olomouci,
Praze a Znojmě. V roce 1950 byl internován s dalšími spolubratry v Králíkách
a odsud byl odvezen do Charitního domova na Moravci. Byl velmi oblíben
pro milou a veselou povahu. Pohřben je na Moravci. Ať odpočívá v pokoji.

17. listopadu 1942
zemřel ve Znojmě bratr spolupracovník Marian Filaus. Narodil se 25. října
1867 v Trhových Svinách v Čechách, řeholní sliby složil 25. prosince 1898
v Olomouci. Sloužil Bohu a bratřím v klášterech v Olomouci, Vídni
a Znojmě. Pohřben je ve Znojmě. Ať odpočívá v pokoji.

27. listopadu 1997
zemřel P. Zdislav M. Josef Varaďa. Narodil se 14. 5. 1913 v Prakšicích. Do
řádu vstoupil 26. 9. 1932 v Olomouci. Jednoduché sliby složil 27. 9. 1933
a slavné sliby 28. 9. 1936 rovněž v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen
v kapucínském kostele v Olomouci 29. 6. 1938. Po svěcení působil v Praze
u sv. Jiljí a jako duchovní správce a katecheta také při kapli sv. Vojtěcha na
Žižkově. Od r. 1942 byl kaplanem a katechetou u klášterního kostela v Plzni.
V květnu 1945 se ujal duchovní správy v Jablonném v Podještědí, kde
zastával i funkci vikáře. V r. 1950 byl internován v Broumově a ještě téhož
roku nastoupil vojenskou službu, která trvala do konce roku 1953. Potom
pracoval v různých dělnických profesích v ČKD v Praze a dále v železniční
Zdravotní službě v Praze a Nymburce a potom znovu v Praze až do r. 1973.
Při návštěvě sester dominikánek v Buchlovicích v březnu 1973 se náhle
projevilo jeho onemocnění zažívacího ústrojí a musel podstoupit postupně
několik operací. Po léčení pobýval u sester v Buchlovicích a potom v Kadani.
Od r. 1975 působil jako duchovní správce u sester boromejek v Božicích a v
Oseku u Strakonic. Od r. 1981 sloužil u sester Nejsv. Svátosti v Dolních
Albeřicích, kde také zemřel. Pohřben je v kryptě klášterního kostela
v Jablonném v Podještědí. Ať odpočívá v pokoji.
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NOVÝ PAPEŽSKÝ DOKUMENT O RŮŽENCI,
VYHLÁŠENÍ „RŮŽENCOVÉHO ROKU“
A NOVÝCH TAJEMSTVÍ RŮŽENCE
V den 24. výročí svého zvolení papežem, tj. 16. října 2002, vyhlásil Svatý
Otec Jan Pavel II. nový papežský dokument o růženci pod názvem Rosarium
Virginis Mariae (Růženec Panny Marie).
Tento dokument v úvodu hovoří především o historii této modlitby, o jejím
významu (s důrazem na kontemplaci, tj. setrvávání v modlitbě s pohledem
upřeným na Boha) i o námitkám vůči ní, především však o vyhlášení
„Růžencového roku“ od října 2002 do října 2003 a jeho smyslu pro jednotlivce, rodiny i společenství.
V 1. kapitole nazvané S Marií kontemplovat Krista ukazuje Pannu Marii jako
vzor života i modlitby zcela upřené na Krista a také její následování především prostřednictvím modlitby růžence. Na rozdíl od jiných chápání tak
zdůrazňuje, že modlitby růžence není mariocentrická (zaměřená na Pannu
Marii), ale christocentrická (zaměřená na Krista), ve svém důsledku vede
k připodobňování našeho života Kristu a k hlásání Krista.
V 2. kapitole pod názvem Tajemství Kristova – Tajemství Matky Svatý Otec
zdůrazňuje, že růženec v sobě zahrnuje celé evangelium. Ukazuje to na
jednotlivých skupinách tajemství – radostná, bolestná i slavná, a k nim
připojuje další, novou skupinu tajemství nazvanou mysteria lucis – tajemství
světla, ukazující Krista jako Světlo světa: 1. Kristův křest v Jordánu (Mt 3,
13–17), 2. Kristův zázrak v Káně Galilejské (Jan 2, 1–12), 3. Kristovo hlásání
Božího království a výzvy k obrácení (Mk 1, 15), 4. Proměnění Kristovo na
hoře (Lk 9, 28–36) a 5. Ustanovení Eucharistie jako svátostného zvěstování
a vyjádření (declaratio) Kristovy velikonoční oběti (Mt 26, 26–28). Ustanovením nových růžencových tajemství tak Jan Pavel II. navázal na jednoho ze
svých předchůdců sv. Pia V., který v roce 1569 ustanovil dodnes běžně
užívanou formu modlitby růžence zaměřenou na 15 příběhů (tajemství)
z Kristova a Mariina života. Novou skupinu tajemství umísťuje mezi tajemství
radostná a bolestná, kam na časové ose spadají události připomínané
v tajemstvích světla, a tím doplňuje růženec na modlitbu zahrnující celý život
Páně včetně jeho veřejného působení. V těchto nových tajemstvích –
s výjimkou zázraku proměnění vodu ve víno v Káně Galilejské – stojí Panna
Marie v ústraní, jakoby ve stínu, což poukazuje na celý charakter růžence:
s Marií a skrze ni ke Kristu!

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE P OHLASY
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3. kapitola s názvem Pro mne život je Kristus (na což u sv. Pavla navazuje:
„a smrt zisk“) podrobně komentuje praxi modlitby růžence – od jejího již
zmíněného východiska (připodobnit se Kristu) až po komentář k jednotlivým
prvkům této modlitby (zvěstování tajemství Kristova života, spojení s Božím
slovem vsunutím kratších či delších úryvků z Bible, mlčení, modlitby Otče
náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci, význam hmotného růžence, zahájení
a zakončení modlitby růžence). Zde je shrnuto mnohé z duchovní zkušenosti
jak celé církve, tak také z osobní zkušenosti Svatého Otce, který osobně klade
na modlitbu růžence velký význam; je to velmi bohatý text, který má co říci
a předat. Zároveň – v souvislosti s rozšířením růžence na čtyři řady tajemství
– navrhuje týdenní uspořádání pro ty, kdo se denně modlí 5 desátků růžence:
v neděli tajemství slavná, v pondělí radostná, v úterý bolestná, ve středu
slavná, ve čtvrtek tajemství světla, v pátek bolestná a v sobotu radostná.
Závěr obsahuje důraz na v současné době zvlášť významný aspekt růžence:
již v dějinách církve byl růženec modlitbou, jíž lidé vyprošovali mír
v pohnutých dobách a smíření v těžkostech a rozbrojích. Tento charakter
modlitby míru a smíření je velmi aktuální dnes, a to jak pro oblast vztahů
celosvětových a mezinárodních, tak především v rodinách a společenstvích.
Fr. Damián Němec OP

OHLASY
Po dlouhé době se OPusculum opět stává prostorem diskuse. Burcující článek fr. Pavla Mráčka
OP otištěný v minulém čísle vyburcoval některé čtenáře k reakci – na dalších stránkách Vám
tyto ohlasy zprostředkováváme. Red.

Sedím v nájemním bytě kdesi ve Vysočanech a právě jsem vyslechl hučení pračky
– zbytečné, pomíjivé cetky, jedné z těch, kterými jsem svůj byt zaplnil. Čtu
v posledním OPusculu „Prázdninovou úvahu“. Těsně před tím jsem odložil Dialog
sv. Kateřiny Sienské. Nyní vím, že bych se k němu neměl již nikdy vracet.
Konečně jsem pochopil skutečnou tvář této ženy (učitelky církve, dovolí-li mi
autor Prázdninového zamyšlení toto asi málo zastaralé označení). Nespokojila se
totiž s rolí, která jí v církvi připadla. Psala dopisy papežům (aniž byla vyzvána)
a dokonce kolem sebe shromažďovala učedníky. Strašlivě se provinila proti ideálu
středověku, když se nestala mniškou. To jistě nebylo z nárůstu hluboké osobní
zbožnosti, ta by se přece projevila jinak. Teď už jasně vidím, kam až ji dovedla
ta její nešťastná touha po předvádění a seberealizaci.
Až dočtu, musím varovat bratry františkány. Jen tak se mohou obrátit na pravou
cestu. Vždyť jejich zakladatel byl v době založení řádu laik, žádný „služebník
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Boží“. Přesto nutil sebe a své bratry k misijní činnosti. Je třeba jeho duchovní
syny poučit tak, jako jsme byli poučeni my, synové sv. otce Dominika. My se teď
už navždy zříkáme nejen evangelizace, ale i všech nástěnek a přednášek. Až budu
k františkánům mluvit, hlavně nesmím zapomenout, že všechny výtky musí být
vysloveny v druhé osobě množného čísla („Proč to nezkusíte taky tak?“), zatímco
dobré příklady ukážu na sobě („A když v duchovním životě skutečně něco mám,
pak to ze mne přetéká samo…“). Jen tak posluchači pochopí, kdo už prozřel
a komu je třeba oči teprve otevřít.
Pak, až se vrátím domů, začnu hledat tiché místo k meditaci a kontemplaci.
Nejvhodnější asi bude následovat autora Prázdninové úvahy. Opustit tento
zkažený, zlý svět a uchýlit se do ústraní prostého alpského hotelu bez barevných
televizorů, praček, myček, grilů a vůbec všeho pozlátka, které nás dennodenně
svádí na scestí.
Martin M. Rosenbaum
V 10. čísle měsíčníku OPusculum se svěřuje jáhen P. Mráček se svými pocity,
které prožíval na své letošní dovolené v Alpách. Text je nabitý burcujícími
výzvami, snahou o prorocký tón varující před lhostejností, konzumem, odkřesťanštěním. Se základní tezí, totiž že je třeba nedbat na pozlátko a módu dnešní doby,
nelze než souhlasit. To, co je na Mráčkově textu – mírně řečeno – zarážející, je
však jeho styl a různé odbočky do jiných oblastí. Příkladem je podezřívavé
nadhození otázky, proč není na dveřích katolického kostela nápis Heilige Messe,
ale Gottesdienst. Oko každého tradicionalisty hned vidí protestantizaci – tak jste
to přece myslel, bratře, ne? Horlení proti konzumu, které jako příklad luxusu
uvádí pračku, mě také fascinuje. Vy doma perete na valše, bratře? (Pokud i ta je
přílišným luxusem a perete rukama v sudu s dešťovou vodou, tak se omlouvám.)
Kromě pračky jsou uvedeny i jiné vymoženosti dnešní doby: myčky, grily,
barevné televizory, videa atd. Přiznám se, že nic z tohoto seznamu (vyjma pračky)
nevlastním, takže si dovolím zeptat: Jak jste na tom vy, bratře Mráčku? Vy je
nemáte? Jak si vlastně žijete? A nejlepší nakonec: v této řadě nemístných
konzumních pomíjivých cetek, domácího luxusu atd. (abych použil vaše slova),
máte i slova: drahá auta, spousta peněz na benzín, hotely, výlety do ciziny, např.
do Alp (odkud že to píšete ten váš elaborát, bratře?). Nemůžu si pomoci, ale text
Mráčkova příspěvku na mě prostě nepůsobí jako prorocké slovo (byť se tak tváří).
Prorok je ten, který zpřítomňuje Boží slovo, ten, jehož slovy i skutky mluví Bůh.
Mráčkův text působí mnohem víc jako manifestace svého autora: „Sedím si
v Alpách…“, „O čem bych asi těm lidem kázal….“, „Někteří si možná vzpomenou, jak jsem se tím zabýval a upozornil….“, atd. Ostatní je jen rétorická,
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konzervativní slupka. Každý dominikán má zajisté právo se vyjádřit do měsíčníku
dominikánské rodiny. Mělo by mu být poskytnuto místo přiměřené závažnosti
jeho sdělení. V této souvislosti bych si dovolil odhadnout, že bratr Mráček své
místo vyčerpal asi tak na deset let dopředu.
Tomáš Jan Machula
“Prázdninová úvaha” padla v mé mysli na zkypřenou půdu. Bohužel však vydala
úrodu, kterou zřejmě bratr Mráček nezamýšlel. Samý plevel a trní. Otázka je, zda
to bylo špatnou půdou a zálivkou, jak by jistě zmíněný bratr usoudil, nebo osivem,
jak soudím já.
Půda mé mysli byla shodou okolností právě zryta a zbrázděna mnohými úvahami,
které předcházely napsání článku o vztahu křesťana a světa pro třetí číslo
letošního Amenu. Ten článek mě opravdu hodně potrápil, nebyl z těch, které se
píšou samy. Každý nový odstavec se na mě vyčítavě díval a vybízel k nové
reflexi, jak se to má vlastně s naším vztahem ke světu, co znamená pro křesťana
být ve světě, ale ne ze světa, co je tradice a co je její opuštění v tomto ohledu. Proč
se tak obšírně rozepisuji o tom, jak vznikal můj článek pro Amen? Jen proto, aby
bylo zřejmé, že moje reakce na páně Mráčkovo vidění světa není jen unáhlená
emoce, živená modernisticky pokřivenou formací 5. pražského sdružení LSD.
Prázdninová úvaha na mě zapůsobila skutečně zničujícím dojmem. Všechno je
špatně, naše doba je zlá, konzumní a materialistická, cetky nás ovíjejí svými
chapadly, naše srdce je stále méně rozumné a vnímavé, zatemňuje se nám rozum,
peníze, peníze a moc, úspěšnost a sláva, hrabat, hrabat a zase jen hrabat! Cpát se
na kazatelnu a být kněžkami, bohopocta jde stranou! Že se v tom nepoznáváme?
Další důkaz zatemnělosti našich mozků a srdcí, úpadku zbožnosti a pokory. Ale
možná, že takto jasně a prorocky je situace vidět jen z okna alpského hotelu,
a nám obyčejným smrtelníkům, kteří jako nejvyšší dosažitelný bod rozhledu uplatí
tak petřínskou rozhlednu, zůstává tato perspektiva skryta.
Myslím, že nemá cenu pouštět se do věcné diskuze o tom, nakolik brát vývoj světa
vážně, nakolik se mu přizpůsobit a nakolik si ho držet od těla. Na to téma se
dostatečně obšírně vyjádřil poslední koncil a situaci stále zhoršuje Jan Pavel II.,
a což teprve bývalý a současný magistr řádu!, tak nebudu přilévat oleje do ohně.
Ani se nebudu bratra Mráčka ptát, jestli se sám chce alespoň prstem dotknout
břemen, která na nás, zlotřilé křesťany, nakládá. Jen bych mu chtěla doporučit,
aby příště, až bude křičet, že hoří, odložil svůj klaunský nos a odlíčil se. Aby tolik
nemáchal rukama a nekulil oči a necenil zuby. Aby to řekl tak nějak lidsky,
normálně, aby nevyvolával paniku, ale přesně vymezil, kde hoří a kde ne. Jinak
si budeme myslet, že to hezky hraje, i kdyby měl v mnohém pravdu.
Eva Imelda Fuchsová
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To slovo v nás (mám na mysli nás – jedince se sklonem ke krasosmutnění)
zajisté asociuje mléčná jezera ranní mlhy, šepot spadaného listí, šum deště za
oknem příjemně vytopeného pokoje, mihotavé světlo svíček, vzpomínky na
léto, či melancholické listování starými alby…
Fakt, že realita se ani v nejmenším nepodobá představě IDEÁLNÍHO
podzimu, může naopak v našinci vyvolat pocity abych tak řekla…nelibé.
Je zřejmé, že podzimní nostalgii se nelze oddávat v narvané tramvaji či
v nákupním centru, kde jsme vystaveni kopancům, šťouchancům, naštvaným
obličejům a všeobecnému zmatku, který často vrcholí lehkou davovou
psychózou.
V takových podmínkách nejen že není možné romanticky snít o zlátnoucím
listí.
Ono dokonce často ani nelze udržet na tváři přívětivý výraz.
Ono je dokonce dost obtížné ukrást pracovnímu dni byť jen třicet minut ticha.
Je obtížné zklidnit rozbouřené emoce a myšlenkové smyčky natolik, aby
člověk dokázal zapomenout na to, co se děje „tam venku“, aby dokázal
pokleknout k rozhovoru s Pánem, aby dokázal po všech těch strkancích,
starostech a bitvách najít klíč ke své vnitřní cele.
VY JSTE SVĚTLO SVĚTA…
Ano. Ale ne vždy si tak připadáme.
Ne vždy jsou dveře naší „cely“ tak zvukotěsné, aby zabránily venkovnímu
hluku.
Ne vždy se nám chce ty dveře použít.
Ještě tak na melancholické víkendové procházce – když máme to štěstí, že se
můžeme alespoň dvě hodinky brouzdat tím (už poněkud zprofanovaným, ale
stále ještě funkčním) podzimním listím.
Nevím jak komu, ale mě se po takové vycházce modlí opravdu dobře.
Jenže co dál?
Co v pondělí?
Co v úterý? (o středě ani nemluvě…)
Být světlem světa se uprostřed dopravní špičky jeví jako zhola nemožné
(zvlášť když se ta příšerná bába rozhání taškou, div někoho neudeří, když ten
chlap huláká do mobilu tak hlasitě, že z toho člověka bolí hlava, když je na
hlavní zase zácpa, když…).
„Beze mě nemůžete nic.“
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PRAKTICKÁ UKÁZKA: Karlák kolem čtvrté hodiny odpolední.
Tváří v tvář šílenství dne přestávají fungovat hodnoty jako: humanismus,
sociální cítění, sebeovládání… Nefunguje ani pečlivé nastudování horoskopu
a selžou i všechny východní meditační techniky. (To neříkám na základě
dedukce, nýbrž ze zkušenosti. – Znám muže, který s úspěchem absolvoval
všechna možná i nemožná „duchovní“ cvičení východního typu, a nedávno mi
řekl, že „už má těch zkur…ných lidí plný zuby, že by je nejradši všechny
postřílel a že…“ Dál to snad radši nebudu citovat. Krátce na to se u onoho
muže objevily příznaky těžké žaludeční neurózy.)
Zkrátka nefunguje nic, a opravdu nezbývá než se pokusit navázat co nejužší
kontakt s Tím, kdo jediný může pomoci zvítězit nad světem.
Jenže, jak jsem se zmínila, za jistých podmínek to vůbec není tak jednoduché…
V souvislosti s tím se mi vybavuje kázání jednoho starého venkovského
faráře.
Přesněji řečeno: vybavuje se mi začátek toho kázání, kdy onen kněz bez
varování zahřímal z kazatelny, až babičky v první řadě nadskočily: „SKRČ
SE!“
Houklo to kostelní lodí, v zadní lavici se dalo do pláče nemluvně a… několik
věřících se opravdu instinktivně přikrčilo.
Já ne.
Já se pobaveně ušklíbla.
MEA CULPA.
Právě tohle ušklíbnutí jsem si pak mnohokrát připomínala jako důkaz své
vlastní tuposti a neovladatelné tendence zlehčovat právě ty rady (příkazy?),
které se mi nechce akceptovat.
„Skrč se.“
Neexistuje lepší rada!
Dokud se neskrčíš (…Ne ty – čtenáři! Ty, Stehlíková!), všechny tvé kontemplace a meditace budou k ničemu, protože nebudou mít větší cenu než například stoj na hlavě či detailní studium planetárních konstelací.
Teprve jako „stokrát vygumovaná nula“ (opět cituji pana faráře) začínáš mít
v Božích očích hodnotu potenciálního nástroje.
Výchozím bodem tedy není prožití vlastní výlučnosti (já jsem taky světlo
světa, heč!…), ale přijmutí vlastní MRŇAVOSTI (nejsem světlo světa,
nemám nic na rozdávání, jsem sůl bez chuti a nezmění se to, dokud si to
opravdu nepřiznám…).
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Samozřejmě, že takový postup není nijak lákavý.
Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že je mnohem příjemnější meditovat
o tom, jak jsem vyvolená, jak nesu Boží Pokoj tomuto zvrácenému světu, jak
ze mě ten Pokoj prýští na všechny světové strany atd…
Od takových meditací je pak jen krůček ke hře, kterou má moravská babička
nazývala: „sózení světa“.
„Sódit svět“ je příjemné, nebolí to a člověk si u toho nepřipadá trapný
a ponížený.
Osvěcovat coby pochodeň zkaženost lidstva je velice zábavná činnost, která
se dá praktikovat dokonce i v té narvané tramvaji. (Když už mi někdo šlápne
na nohu, mohu si říct: „Hle, jsem beránek mezi vlky“, a hned se mi uleví…).
Je to ovšem jen iluze. Vydrží možná déle než mantra „óm“, ale v zásadě je
stejně pitomá – ne-li horší.
Člověk se pak nestačí divit, když ho z jeho výšin dokáže strhnout kdejaká
nepříjemná prodavačka, a když má – i přes své láskyplné odhodlání k evangelizaci – chuť tu osobu fyzicky atakovat.
Že by to takhle nefungovalo?…
Na mou duši: NEFUNGUJE.
Jediné, co se mi osvědčilo, je právě to nepříliš libozvučné „SKRČ SE.“
Smotej se do klubíčka, zaryj obličej do země a čekej.
Modlitba schouleného čekání není závislá na místě, okolnostech…a dokonce
ani na momentálním pocitu.
Jako skrčené nic mohu u paty kříže položit v rámci sebe i všechny ty vzteky,
smutky, podrážděná vyštěknutí, ironické poznámky… i fakt, že být takhle
skrčená se mi ani trochu nelíbí.
…tak, tady to leží, Pane. Váží to kolem padesáti kil, je to nervozní, špinavé
a ubrečené…
Buď tak hodný a něco s tím udělej.
Barbora Markéta Stehlíková
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Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu
odpuštěny nejsou. (srov. Jan 20, 23)
Na severu Burundi je dominikánský klášter mnišek. Celé okolí bylo
zničeno násilnou občanskou válkou mezi kmeny Tutsiů a Hutů. Všude
jsou opuštěné vesnice a spálená pole. Ale když se přiblížíte ke kopci, na
kterém stojí klášter, vidíte, že je zelený. Přicházejí sem lidé, aby se starali
o klášterní pole. V této poušti války je zde oáza míru. A to proto, že
mnišky žijí společně v pokoji, přestože jsou z kmene Hutu i Tutsi.
Všechny ve válce ztratily členy svých rodin. Z jejich komunity však
probleskuje pokoj a odpuštění.
Tento pokoj, který máme společně sdílet, je mnohem víc než jen absence
konfliktů. Je to víc než vzájemné odpouštění poté, co jsme si ublížili. Je
to přátelství, které je srdcem dominikánské spirituality. Než Ježíš zemřel,
řekl apoštolům: „Nazývám vás přáteli“. O tři dny později, po zradě a zapření, utrpení a smrti, se mezi nimi objevil a opět jim nabídl své přátelství: „Pokoj vám!“ Je to přátelství, které překonává jakoukoli zradu,
zbabělost či hřích. Přátelství, které je vlastním životem Boha, láska v
srdci Nejsvětější Trojice.
Toto přátelství je základem naší vzájemné rovnosti. Všichni patříme do
dominikánské rodiny. Dominikánská rodina je náš společný život. Jednou z největších výzev je budování společně sdílené myšlenky Řádu jako
místa, kam všichni patříme. Být doma znamená, že nikdo nemusí dokazovat, že má právo tam být, že je tam bez rozpaků. Je přijat proto, že je.
To se odráží v našich tvářích, gestech, slovech, při společném setkávání.
Mnohá malá napětí v dominikánské rodině, jako např. kdo které iniciály
může psát za svoje jméno, kdo a kde může nosit hábit, jsou příznaky této
důležitější a hlubší touhy po přátelství, po domově, touhy mít zajištěné
místo u stolu nebo u kuchyňského sporáku. Dříve jsme patřili k prvnímu,
druhému a třetímu řádu. Tato terminologie byla v roce 1968 na generální
kapitule v River Forest zrušena, abychom vyjádřili naši rovnost. Nikdo
není první, druhá nebo třetí třída. Neboť rozdělujeme-li se, ztrácíme naši
jednotu pramenící ze společné řehole. Spolu musíme najít způsob, jak
vybudovat náš společný domov.
A měl by to být otevřený domov, který přivítá přátele našich přátel.
Přátelství, které nabízí Ježíš, je široké a otevřené. Ježíš vítá každého.
Mrzí ho, když apoštolové chtějí někomu bránit v kázání jen proto, že
nepatří k jejich skupině. Ježíš nezavírá dveře, otvírá je. Uskutečněme
přátelství širokého srdce, přátelství Dominikovy velkodušnosti. Buďme
znamením této otevřenosti, abychom se v Dominikově rodině cítili
pohodlně. Kéž nás svatý Dominik osvobodí od strachu, který přibuchuje
dveře.

Timothy Radcliffe OP, úryvek z poselství světovému setkání dominikánské rodiny v Manile 2000
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