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KALENDÁŘ AKCÍ ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ RODINY
25. 7. - 3. 8. 2003 letní misie v Toužimi
26. - 28. 9. 2003 setkání formátorů LSsD ve Vranově u Brna
28. 10. 2003 zasedání rady vyšších představených OP v Praze
8. 11. 2003 setkání české dominikánské rodiny v H. Králové

SLUŽBY PROVINCIALÁTU
provinciál: Út 9 - 11; 14 - 16 (kromě úterků,
kdy je zasedání prov. rady), Čt 9 - 11

KAZATELSKÉ STŘEDISKO
Setkání týmu KS probíhají každé 3. pondělí
v měsíci v klášteře sv. Jiljí v Praze. Příští
setkání se koná 16. 6. 2003 od 17:00 hodin
v kostele sv. Jiljí a pak ve velké hovorně.

PRAŽSKÝ KONVENT
Pravidelné týdenní akce:
! pondělí

19:30 zkouška souboru Musica poetica (zku-
šebna – Z)
! úterý

17:00-17:50 adorace v kapli sv. Zdislavy
17:00-18:30 herně-dramatický kroužek (velká
hovorna  – VH)
! středa

19:45 společenství modlitby (sakristie,kostel)
! čtvrtek

7:30 úklid kostela sv. Jiljí – lze domluvit
i jiný termín
19:15 zkouška Scholy Dominicana (Z)
20.00 katechumenát (sakristie)
! pátek: 20:00 příprava dospělých na křest
! neděle

16:00 presidium Mariiny legie (VH)

Mariánská pobožnost
3. 6. v 17:45 h. procesí s obrazem Panny
Marie Rynecké, litanie k Panně Marii, růže-
nec, Mše svatá ke cti bl. Panny Marie

Další akce: přednáší P. Tomáš Pospíšil OP
6.-8. 6. Centrální oáza matka v Hradci
Králové (svátost biřmování, vigilie, slavnost-
ní rozeslání). Více informací na nástěnce.
středa 4. 6. a 18. 6. od 18:30 do 20:00 schůz-
ky dětí a mládeže (VH)

Setkání Laických sdružení sv. Dominika
2. pražské – 9. 6. od 19:30 v hovorně kláštera
4. pražské – (1. sobota v měsíci) 7. 6. v 8:30
Rch a Mše sv. v kapli sv. Zdislavy
5. pražské – 12. a (25. 6.) Setkání začíná
modlitbou růžence v 18:00 v kostele.

Přednášky:

Sdružení Res Catholica
Vás srdečně zve na přednášku

Židé a křesťané
- smíření a spolupráce

Přednáší Mons. Andreas Laun,
světící biskup salcburský.

Přednáška se koná 5. 6. 2003 v 19:45
v čítárně dominikánského kláštera.

Tlumočení je zajištěno.

Bližší informace:
Res Catholica, tel.: 606 363 267

redakce@catholica.cz
http://res.catholica.cz

! 12. 6. v 19:45 h.  Mons. Dominik Duka OP
– Výklad knihy Pláč (kaple sv. Zdislavy)
! 21. 6. v 9:00 Setkání české pobočky
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI SV. TO-
MÁŠE AKVINSKÉHO (SITA) – Téma: Sv.
Tomáš a Eucharistie (čítárna kláštera)

! Kurz aristotelsko-tomistické filosofie: 
Podstatné problémy filosofie. Každé úterý
ve 20:00 hod a čtvrtek v 17:00 hod. (ident.
přednáška) ve velké hovorně.

Přednáškový cyklus:

SV. TOMÁŠ – TELOG VE SVÉ
DOBĚ A PRO KAŽDOU DOBU

5. část

„Tomáš sententiarius v Paříži“

úterý 10. 6. 2003 v 19:45
v čítárně kláštera

Slavnostní liturgie
5. 6. latinská Mše sv. v 18:30. Hlavní cele-
brant – salzburský světící biskup Mons.
Andreas Laun.
8. 6. při Mši sv. v 18:30 zazní Missa solemnis
od Vojtěcha Říhovského. Zpívá Wowes
colegium.
16. 6. v 18:30 Mši svatou doprovází zpěvem
sbor Red Cross z USA.
19. 6. v 18:30 Slavnost Těla a Krve Páně, po
Mši svaté Eucharistický průvod. Zpívá Scho-
la Dominicana, moteta Petra Chaloupského.
21. 6. v 18:30 Slavnostní Mše svatá s udíle-
ním svátosti biřmování. Hlavní celebrant je
světící biskup Mons. Karel Herbst. Liturgický
zpěv – Schola Dominicana.

Připravujeme na prázdniny
Oáza živé církve I° - patnáctidenní duchovní
cvičení pro mladé lidi (17-35 let). Každý den
rekolekcí je nesen jedním růžencovým tajem-
stvím a je věnován důkladnému prožití ně-
kterých základních pravd křesťanské víry.
Termín: 25. 7. – 10. 8. 2003. Informace a při-
hlášky: hana.klara@centrum.cz nebo O. Jan
Rajlich, Husova 8, 110 00 Praha 1
Oáza Domácí církve – patnáctidenní du-
chovní cvičení pro rodiny, termín 25. 7. –
10.  8. Hlídání dětí zajištěno. 

SLAVNOST SV. DOMINIKA
7. 8. od 20:30 v kostele sv. Jiljí – vigilie
8. 8. v 18:30 mše sv., po mši nešpory
potom agapé v barokním refektáři

Hledáme dobrovolníky, kteří by mohli
pomoci s přípravou oslav:
8. 8. s liturgií (ministranti, lektoři, průvod
s obětními dary) a s organizací večera
7. 8. a 8. 8. s přípravou kostela a refektáře,
hlavně úklid
7. 8. a 8. 8. s přípravou pohoštění v re-
fektáři
8. 8. a 9. 8. s následným úklidem
Pomocníci, hlaste se u
o. Jana (224 218 439, jan@op.cz),
o. Damiána (603 925 648, damian@op.cz),

nebo o. Pavla (602 858 800, pavel@op.cz).

PLZEŇSKÝ KONVENT
! adorace – každý pátek po nešporách;
během ní (podle možností) dominikánský
kompletář
! mše sv. pro mariánské ctitele – každou 1.
sobotu v měsíci v 8 , po ní v zimní kapli00

růženec (radostný, bolestný a slavný)
! latinská mše – každou 1. neděli v měsíci v
9  a každé pondělí v 18  (výjimky vyhra-00 00

ženy)

Přednášky
! Filosofie – téma Podstatné problémy filo-
sofie přednáší každou 1. a 3. středu v měsíci
v 19  Jiří Fuchs.15

! Dogmatika – O Kristově oběti přednáší
každé 1. a 3. úterý v 19  fr. Cyprián.15

! Katechismus – O víře přednáší každé 2.
a 4. úterý v 19  fr. Cyprián.15

! Lipový Kříž – Úskalí soudobé psychologie
přednáší 11. 6. od 19  Mgr. Marcela Březi-00

nová.
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Pravidelné akce
! PEC – klub mládeže na téma duchovní
život každý čtvrtek od 19  pod presbytářem15

kostela
! ZaHraDA – odpolední klub pro děti každý
pátek od 1500

! Schola cantorum R.S.R – chorál – zkouš-
ky každé úterý od 20  do 2100 00

! Schola – zpěv při nedělní mši sv. v 900

zkouší půl hod. přede mší
! UCHO – pátek 13. 6.

Den farnosti
! 13. 6. od 19  duchovní večer15

! 14. 6. Sportovní den (dopoledne výlet, od-
poledne hry a soutěže, večer táborák)
! 15. 6. 9  mše sv. s prvním sv. přijímáním,00

10  vernisáž, 14  koncert Koťat, 14  před-00 00 30

náška, 16  divadlo, 17  koncert vážné hud-00 00

by, 17  růženec, 18  mše sv.30 00

OLOMOUCKÝ KONVENT
Základy teologie, II. Tajemství Božího nitra
každé úterý; přednáší P. Romuald Rob O.P.

Čtvrteční přednášky u dominikánů
5. 6. cyklus přednášek Úvod do studia sv.
Tomáše Akvinského
přednáší P. Štěpán M. Filip O.P.
12. 6. cyklus přednášek Církev a stát
přednáší P. Damián Němec O.P.
19. 6. cyklus Katecheze o modlitbě
přednáší P. Antonín Krasucki O.P.
26. 6. cyklus přednášek Zjevení – Církev –
víra. Kapitoly z fundamentální teologie
přednáší P. Tomáš Pospíšil O.P.
Cyklus přednášek Jiřího Fuchse
11. 6. Úvod do filosofie

Všechny přednášky se uskuteční od 19:30
hod. v přednáškovém sále kláštera (vchod ze
Slovenské ulice 14).

POUTNÍ SEZÓNA 2003
v Jablonném v Podještědí
Klášter dominikánů, Klášterní 33
471 25 Jablonné v Podještědí, tel. 487 762 105

Poutní sezóna začíná 1. května 2003 a končí Růžencovou slavností 5. října 2003. V tomto

období jsou pravidelné bohoslužby v pracovní dny v 18:00 hodin a v soboty, neděle a státem

uznané svátky v 9:30 a 11:00 hodin. Každou první neděli v měsíci v 11:00 hodin je mše sv.

v německém jazyce.

Plánované akce na měsíc červen:
7. června Pouť České katolické charity

11:00 Mgr. Józef Scheliga, viceprezident diecézní charity
8. června Svatodušní pouť v zámecké kapli na Lemberku

18:00 Mons. Josef Socha, generální vikář královéhradecký
14. června Pouť nemocných královéhradecké diecéze

11:00 Mons. Dominik Duka, biskup královéhradecký
28. června Pouť ke svaté Zdislavě „Perle české šlechty“

11:00 Mons. Jaroslav Škarvada, pomocný biskup pražský

DOM I N I K ÁN S K É  M I S I E
Letní misie: Toužim 25. 7. – 3. 8. 2003

Misionáři, hlaste se!
fr. P. Pavel Mayer OP, Kazatelské středisko, Husova 8, 110 00 Praha 1

e-mail: pavel@op.cz, tel. 602 858 800

Milí bratři a sestry.

Termín našich letních misií se blíží, dokonce rychleji, než jsme si mysleli.
V původně plánovaném termínu totiž v Toužimi proběhne mezinárodní dětský
tábor, asi se 40 dětmi. Jelikož by fara byla pro nás trochu těsná, domluvili
jsme s místním panem farářem nový termín pro misie, a to dřívější:  25. 7. –
3. 8. 2003. Naše misijní skupina čítá již 10 účastníků, ale je stále otevřená pro
nové zájemce. Pokud by Vám nový čas misií vyhovoval a chtěli byste zkusit
tento způsob zvěstování evangelia, či pomoci v zázemí modlitbou nebo
prakticky, neváhejte a přihlaste se. Toužimská fara je vhodně zařízená pro
pobyt 40ti misionářů a P. Piotr, farář, je velmi milý a pohostinný…

Obracím se také na celou dominikánskou rodinu s prosbou o modlitbu za
tyto misie, aby byly požehnané a aby si nás Pán použil ke službě těm, které
si vyvolil.

Předem děkuji a těším se na případnou viděnou na misiích (.

Váš  fr. Pavel OP

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
7. 6. Fr. Ambrož Svatoš 90. narozeniny
8. 6. Fr. Rajmund Tretera 63. narozeniny
15. 6. Fr. Ignác Bürgl 37. narozeniny
15. 6. Fr. Piotr Krysztofiak 37. narozeniny
15. 6. Fr. Romuald Rob 29. narozeniny
18. 6. Fr. Damián Němec 43. narozeniny
25. 6. Fr. Savio Řičica 20. výročí kněžského svěcení
29. 6. Fr. Lukáš Hušek 32. narozeniny
30. 6. Fr. Alvarez Kodeda 42. narozeniny
Blaho  přejeme!
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Dominikánská teologická dílna 2003
2. ročník

Tajemství kněžství

7. 7. - 11. 7. 2003
klášter sv. Jiljí, Husova 8, 110 00 Praha 1

Loni jsme s projektem Teologické dílny začali a sami jsme přiznávali, že

nevíme, co nás čeká. Do druhého ročníku vstupujeme povzbuzeni těmi, kteří

po loňské zkušenosti chtějí pokračovat.

— přednášky — debaty — nahlédnutí do metod teologické práce
— společná liturgie — exkurze do pražského chrámu s výkladem, ...

tematické cykly:

fr. ThLic. Štěpán Filip OP: Kněžství Ježíše Krista  podle sv. Tomáše
fr. ThLic. Benedikt Mohelník OP: Královské kněžství Božího lidu
fr. Tomáš Pospíšil OP: Povolání – kněžství – Spása

začátek 7. 7. v 9 hod. v čítárně kláštera, další program bude upřesněn 
Stravování je možné v klášteře (oběd 40 Kč, snídaně 20 Kč, celodenní 100
Kč)
Nocleh v klášteře bratří (pro muže) je možno domluvit (80 Kč/noc).

Přihlášky a podrobnější  informace: 

P. Tomáš Pospíšil OP
 klášter dominikánů 

Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo 
e-mail: tomas@op.cz, tel.: 737 781 374

PRVNÍ VLAŠTOVKA
Tato malá zprávička neohlašuje jaro, ale listopadové setkání naší dominikánské

rodiny, které se uskuteční 8. - 9. 11. 2003 u otce biskupa Dominika v Hradci Králové.
Setkání bude laděno v mariánském duchu s obdobným programem jako vloni. Navíc
však bude v sobotu večer pro zájemce otevřen dominikánský klub.

Již nyní srdečně zvu Vás všechny z dominikánské rodiny k hojné a plodné účasti.
Podrobné informace o chystaném setkání najdete v zářijovém OPusculu.

Těšíme se na Vás (.
Za Kazatelské středisko fr. Pavel OP

AKTA GENERÁLNÍ KAPITULY
Česko-slovenský překlad Akt Generální kapituly v Providence (úplný text Akt

včetně úvodní korespondence s Apoštolským stolcem, zprávy magistra Řádu o stavu
Řádu, dvou homilií a dvou stěžejních přednášek, které ovlivnily průběh Kapituly:
o hlásání evangelia a o kontemplaci), si můžete objednat u O. Pavla Mayera OP
(pavel@op.cz nebo 602 858 800 nebo písemně Husova 8, 110 00 Praha 1).

Akta vydal Krystal OP, rozsah je celkem 136 stran textu formátu A4 v kroužkové
vazbě. Výrobní náklady na 1 výtisk jsou 130,- Kč.

ŽIVÝ RŮŽENEC
Zveme všechny členy a přátele dominikánské rodiny k zapojení do živého růžence

za mír a za rodiny. Zájemci se mohou přihlásit na adrese: Fr. Irenej, Klášter
dominikánů, Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo

fr. Irenej, O.P., promotor pro růženec

NABÍDKA NAKL. KRYSTAL OP
Krystal OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 224 237 750, http://krystal.op.cz; e-mail: krystalop@volny.cz

Summa theologie na internetu je kompletní!
Summa theologie na internetu /český překlad z let 1937-1940 doplněný latin-
ským textem a anglickým překladem/ je nyní kompletní!
Text lze paralelně prohlížet ve 3 sloupcích.
http://krystal.op.cz/sth
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 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

Těšíme se na Vaši návštěvu a objednávky!

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA
Jan Bárta: Dana Němcová – Lidé mého
života. Rozhovory.
Portál, brož., 167 str., 199 Kč

David Torkington: Vždycky se může
začít znovu
Kniha, vycházející z autorových zkušeností
o hledání vyváženého způsobu života, který
nám dovoluje být více k dispozici Bohu
i sobě navzájem.
KN, brož., 90 str., 85 Kč

Aristotelés: Metafyzika
Rezek, váz., 577 str., 747 Kč

Bohuslav Reynek: Rybí šupiny
Sbírka reflexí, ilustroval Josef Čapek.
Literární čajovna Suzanne Renaud, váz., 58
str., 169 Kč

Miloš Mendel: Náboženství v boji
o Palestinu
Judaismus, islám a křesťanství jako ideolo-
gie etnického konfliktu.
Atlantis, brož., 248 str., 189 Kč

Kurt Schubert: Ježíš ve světle tradiční židovské literatury
Příběh Ježíše z Nazareta v rámci židovských náboženských dějin.
Vyšehrad, váz., 149 str., 188 Kč

Richard Rohr: Všechno má své místo – Dar kontemplativní modlitby
Kniha o mnišské spiritualitě a iniciaci.
Vyšehrad, váz., 119 str., 138 Kč

Pedro Arrupe SJ: Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo
Soubor teologických reflexí generálního představeného jezuitů.
Refugium, brož., 281 str., 185 Kč

Eva Bilíková: Přehled latinské mluvnice
Pomůcka při výuce latiny.
MC, brož., 63 str., 75 Kč

Dominikánská VEŠ se vydala na cestu
Když jsme na setkání v Hradci Králové v listopadu 2001 poprvé sezna-

movali dominikánskou rodinou s připravovanou Večerní evangelizační školou
(VEŠ), byl celý projekt ještě v plenkách. Od té doby uběhlo jeden a půl roku,
během kterých nebylo o VEŠce moc slyšet. Zdá se, že je ticho po pěšině
a naše (smělé?) plány pozvolna vyšuměly.

Zdání klame, a proto bychom vás rádi seznámili s cestou, kterou jsme od
té doby urazili.

Brzy po první veřejné prezentaci se ke skupině „strůjců“ (O. Jan Rajlich
OP a terciáři Benedikta Štauberová, Albert Borek a Martin Rosenbaum)
připojil O. Pavel Mayer OP a vnesl do probíhajících příprav svou rozvahu,
optimismus a smysl pro řád. Práce na „osnovách“ stejně jako vybrušování
koncepce zdárně pokračovaly, takže jsme spolu s letošním školním rokem
mohli otevřít nultý, zatím jen ověřovací ročník, v němž jsme my sami střídavě
lektory, vedoucími jediné pracovní skupinky i posluchači. K týmu se přidali
i tři „opravdoví“ účastníci kurzu. Těm musíme poděkovat za odvahu, se
kterou nastoupili (ne nepodobni pokusným králíkům) do vozu neprověřeného
a konstrukčně nedokonalého, přičemž nebylo jisté, jestli vůbec má alespoň
brzdy.

Ta (většinová) část nultého roku, kterou jsme stihli projít, nás samozřejmě
vedla k mnoha změnám a vylepšením, zároveň nás ale utvrdila v přesvědčení,
že v základním směřování obsahu kurzu (který by měl odrážet naši
dominikánskou identitu) jsme se nemýlili. 

Proto jsme mohli předstoupit začátkem května s projektem i před
pražského biskupského vikáře pro pastoraci O. Aleše Opatrného. Ten naše
záměry (jen s drobnými připomínkami a přáními) přivítal.

Nyní stojíme před „ostrým“ začátkem. VEŠ zesílila, je o něco zralejší
(i když zatím asi nedospěla) a chystá se na svůj první ročník.

Kurz je otevřen všem zájemcům o evangelizaci, proto bychom rádi touto
cestou pozvali k účasti i zájemce z řad dominikánské rodiny.

Pro ty, kdo dosud neměli příležitost se s VEŠkou seznámit, připojujeme
základní charakteristiku:
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Cílem VEŠky je otevřít novou možnost pro hlubší formaci těch kato- Jubileum našeho biskupa Dominika
lických křesťanů, kteří uvažují o aktivní účasti na hlásání evangelia ve
svém prostředí – spolu se svým společenstvím, ve své farnosti, na
pracovišti, doma… Kurz chce  prohloubit vztah účastníka ke Kristu,
přispívat k pevnému zakotvení jeho křesťanského života do společen-
ství církve, více upevnit jeho povolání k evangelizaci, případně poskyt-
nout zázemí pro hledání její konkrétní podoby.

Doba trvání kurzu je jeden akademický rok (tj. říjen – červen). V tomto
období bude účast na kurzu předpokládat jeden večer týdně. Večery
budou doplněny třemi víkendovými výjezdy (rekolekčními a prakticky
evangelizačními) a závěrečnými týdenními misiemi. 

Kurz se snaží kopírovat liturgický rok jako základní rytmus života
církve.

Je rozdělen do tří „trimestrů“:

– První o rozsahu šesti večerů s vloženou víkendovou duchovní obno-
vou je jakýmsi základním cvičením, na jehož konci by měl být účastník
připraven k veřejnému vyznání své víry. Jde o víceméně uzavřený
„malý“ evangelizační kurz.

– Druhá část kurzu o rozsahu jedenácti večerů je zaměřena na prohlou-
bení a upevnění postojů k Bohu a Církvi. Její charakter je spíše nau-
kový, je zde ale kladen velký důraz na sepětí nauky s životem a s
potřebami evangelizace. 

– Třetí část je zaměřena prakticky a apologeticky. 

Pro ty, kdo by se chtěli dozvědět víc:
Pokud máte zájem dozvědět se o VEŠce víc, případně byste se chtěli zúčastnit
jejího prvního ročníku, využijte následujících kontaktů:

Martin Rosenbaum, tel: 602 611 146, e-mail: martinr@star.cz
Případně pište na adresu VEŠ, Klášter dominikánů, Husova 8, 110 00 Praha 1

26. dubna t.r. oslavil otec biskup Dominik Duka OP 60. výročí svého
narození. I tento den prožil v plném biskupském nasazení. Dopoledne, po
poutní Mši svaté v libickém kostele sv. Vojtěcha, vedl svatovojtěšské procesí
za nová kněžská a duchovní povolání na nedaleké Hradiště, kde se sv. Vojtěch
narodil a kde byl úsvit našich národních dějin poznamenán zločinem
Přemyslovců. Odpoledne čekala otce biskupa Dominika slavnost odhalení
sochy Svatého otce Jana Pavla II. v rajském dvoře Nového Adalbertina v Hrad-
ci Králové. Tato první socha současného papeže v naší zemi byla vytvořena
jako výraz vděčnosti za jeho návštěvu Hradce Králové v roce svatovojtěšského
milénia (1997) a také u příležitosti 25 let plodného papežova pontifikátu.

Věděli jsme, že za tak náročného programu a vzhledem k množství
významných hostů nebude ten den příležitost slavit s naším dlouholetým
exprovinciálem jeho kulaté narozeniny. Proto jsme se k této oslavě sešli první
májový den v kostele sv. Jiljí v Praze. Za 60 let života otce biskupa jsme
poděkovali Bohu při Mši svaté, kterou otec Dominik sloužil ke cti svého
svatého patrona a našeho zakladatele. V kruhu dominikánské rodiny a přátel
Řádu se krásným kázáním dotkl našich duší a my jsme si mohli znovu
uvědomit, jak mocně nás v uplynulých rocích politické svobody nadnášela
Boží milost.

Blahopřání i dárky přijímal otec Dominik v barokním refektáři kláštera.
Dlouhý zástup gratulantů nebral konce a u všech již rostla chuť na bohaté
občerstvení, připravené díky ranní směně našich terciářek a farnic. Dřív však
byl ještě odhalen hlavní dar: Obraz malíře Pleskala znázorňující putování otce
Dominika v Plzni (P. M. Růžencová, Bory, Škodovka) i v duchovní službě
(Chlum sv. Maří, kostel sv. Jiljí, katedrála sv. Ducha). Pak byla požehnána
a odstartována malá hostina spojená s družným povídáním. Bujaré veselí
dospělých i dětí bylo po poledni zklidněno vystoupením koncertních umělců
(klavíristy, příčné flétnistky a operního zpěváka). Krásný zpěv árií rozechví-
val okenní tabulky a posléze vyvolal u nedutajícího zástupu dlouhý potlesk.
V refektáři se rozprostírala svěží a radostná atmosféra. Škoda, že vše hezké
musí jednou skončit. Otec biskup se s námi rozloučil a pokračoval na pouť do
Modlivého Dolu. Děkuji jemu i všem, díky nimž se mohla tato rodinná oslava
uskutečnit. fr. Pavel OP
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Jak jsem vypomáhal v Bojkovicích

Přestože jsem byl po kolejích 469 km daleko, měl jsem docela přehled, co
se v naší farnosti i klášteře děje. Jednak jsem přijížděl dělat vyúčtování (to
samo by nestačilo) a jednak jsem měl své informátory (totiž dobré duše
z farnosti) od kterých jsem dostával čerstvé zprávy z bojiště i záloh pomocí
moderních techologií (to zní učeně, co?). No a také jsem se nezbavil práce na
OnPn, tak jsem měl naší farnosti místy docela plné ruce.

Do Bojkovic jsem se dostal tak, že se tam uvolnilo místo kaplana našich
sester a než se najde někdo, kdo by tam mohl pobýt trvaleji, tak bylo třeba
zalepit díru. A tak jsem Otci provinciálovi kývnul, že budu tři měsíce dělat
záplatu já.

Ze začátku jsem nevěděl co s časem, ale to prý tak bývá. Po chvíli se o mě
začal ucházet místní pan farář (tak jsem začal učit náboženství, chodit po
nemocných, v neděli farní mši, přípravy na křty a stihnul jsem i snoubence),
představený v Uh. Brodě (tak jsem začal ve čtvrtek dojíždět do Brodu a trávit
dvě hodinky dopoledne ve zpovědnici) a sestřičky, co mají školu (a tak jsem
začal – za úplatu – učit druhačky a třeťačky základům křesťanství).

Po docela krátké době jsem se náhodou doslechl, že jsem v Bojkovicích
zakázal – a dokonce bez vědomí faráře – kytary. Připomnělo mi to první
měsíce s Romualdem v Plzni. Holt „it fama per urbem et eundo crescit" (fáma
cestou roste), jak by řekla sestra Norberta.

Byly dny, kdy jsem se dostal i do neuvěřitelně blízké přírody – vlastně za
humny – a brouzdal ve zmrzlém sněhu po kotárech Bílých Karpat. Dokonce
mě obšťastnila návštěva z Olomouce i z Plzně a pak jsem měl tu čest ještě
jednou si zazpívat se schólou (kterou mi kdysi strčil pod taktovku můj
magistr, když jsem ještě studoval) a spolu s partou bohoslovců jsme zpívali
na jáhenském svěcení našeho bratra Petra v Olomouci.

Pobyt v Bojkovicích měl jednu velkou výhodu: asi 18 km k mamince
a babičce. A tak jsem konečně mohl splatit dlouho skládané dluhy a o něco
častěji je navštívit. Babičce jsem na Zvěstování Páně popřál k jedna-
devadesátinám a na neděli Božího Milosrdenství ji odvezl na faru ke zpovědi,

protože zpovídat se u vnuka … „no to tak eště, to tak eště!“ Taky jsem pokřtil
dalšího synovce – Petra – když už jsem tam byl.

Letošní Velikonoce byly pro mě zvláštní v tom, že jsem poprvé v životě
měl skoro všechno dvojmo: Jedny obřady u sester a druhé ve farnosti.

Farní kostel v Bojkovicích není daleko, ale je v docela příkrém svahu,
a když jsem si na Zelený čtvrtek zapomněl u sester kázání, tak jsem měl co
dělat, abych se pro něj vůbec stihl vrátit. Tak jsem nakonec odložil i svou
důstojnost a sedl u sester na kolo a cestou dolů prosil anděla strážného, aby
mi škapulíř nevlezl do špic. Stihnul jsem to. Na Bílou sobotu se mi to stalo
zase. Když jsem skončil u sester, měl jsem být už šest minut v kostele.
Tentokrát jsem kázání měl, ale zapomněl jsem komentář. Naštěstí bojkovští
ministranti jsou skutečně schopní, tak jsem se nehnal zpět já, ale hnal jsem
tam jednoho z nich. Vrátil se včas i s komentářem v ruce.

Myslím, že je Vám jasné, že za ty tři měsíce, co jsem byl na dálném
východě pod svahy Bílých Karpat, by toho bylo daleko víc, co bych vám rád
řekl. Ale když jsem se podíval do sešitu, kam občas něco píšu, a napočítal asi
šedesát stran, tak jsem to vzdal – kvůli vám i kvůli sobě.

Chci ještě poděkovat sestrám za jejich starostlivost a péči. Já pro ně vlastně
jen odsloužil mši sv. a při tom řekl krátké kázání (aby nestihly usnout) – ale
v neděli bylo delší –, a ony mě opečovávaly ze všech stran: dávaly mi najíst,
vypraly mi, měl jsem střechu nad hlavou (a kolem útulné pokojisko), volný
přístup k internetu (abych mohl kontrolovat zprávy na Res Catholica), přísun
duchovní literatury, povyražení na zahradě – třeba stříhání rybízu nebo kubíky
dřeva, co bylo třeba spálit, aby si toho nikdo moc nevšimnul, no prostě jako
v bavlnce.

Také jsem u sestřiček přibral a zmoudřel. Teď už například vím, že už
nebudu v podobných nabídkách na záplaty tak velkorysý jako kdysi, před
třemi měsíci, leda až budu jednou naši milou farnost pod pláštěm Panny Marie
opouštět. A to se pak o vás postará stokrát líp, než by se mi to mohlo podařit,
i kdybych umřel starý jak Abrahám.

fr. Cyprián
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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
˜ za apoštolské působení v médiích, především na internetu
˜ za projekt křesťanského knihkupectví OLIVA
˜ za časopis Amen
˜ za nemocné členy dominikánské rodiny
˜ za vážně nemocného syna jedné naší sestry z LSsD
˜ za Boží pomoc při zakládání duchovní komunity tělesně postižených mužů

v Jablonném v Podještědí
˜ za naše bratry a sestry působící ve školství

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. 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 a nově také každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci od čtyř hodin
odpoledne před porodnicí U Apolináře v ulici Ke Karlovu na Praze 2. Příští setkání:
5. 6., 19. 6. 2003 (vždy od 7 hodin ráno) a 12. 6., 26. 6. 2003 (vždy od 16 hodin s
případnou mší). Pán Bůh zaplať všem, kteří jsou s námi spojeni v modlitbě.

LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
SETKÁNÍ FORMÁTORŮ LSSD
se bude konat ve dnech 26. - 28. 9. 2003 ve Vranově u Brna v duchovním centru při a na jaře na Svaté Hoře u Příbrami, jsou důležitá především pro novicmistry a ostatní
klášteře paulánů. Setkání jsou podle Směrnic LSSD povinni zúčastnit se všichni formátory. Právě zde se jim dostane jak poučení, tak povzbuzení pro další práci. Jejich
novicmistři, pokud se nezúčastnili jarního formačního setkání na Svaté Hoře. účast však byla velice nízká, zvláště na Svaté Hoře, ačkoli všichni novicmistři mají
Nemůže-li se novicmistr setkání zúčastnit, je žádoucí, aby na setkání vyslal svého za povinnost se zúčastnit takového setkání alespoň 1x ročně.
zástupce. Setkání je také otevřeno všem dalším zájemcům. Program bude zahájen
v pátek večer a ukončen v neděli po obědě. Cena za ubytování podle typu pokoje:
100-300 Kč/noc; cena stravného 300 Kč za celý pobyt.

Přihlášky písemně nebo e-mailem s uvedením jména, adresy, místního sdružení
a termínu nástupu (pátek večer/sobota ráno) zašlete do 10. 9. 2003 provinční
moderátorce. Pozdější přihlášky nebudou možné!

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PROVINČNÍ RADY LSSD
konané 17. 5. 2003 v konventu sv. Jiljí v Praze

Na jednání provinční rady byli přítomni: provinční promotor pro dominikánské
konsociace O. Pavel Mayer OP, provinční moderátorka Dagmar Ester Kopecká,
16 zástupců MS (Blansko, Brno, Jablonné v Podještědí, Jilemnice, Nivnice, Olomouc,
Ostrava, Plzeň, 3. pražské, 4. pražské, 5. pražské, Smečno, Trávník, U. Brod,
Všeruby, Znojmo) a 6 hostů. Z jednání se omluvili 3 představení MS (Jihlava, Jirkov,
Nové Město n. M.), 9 představených se neomluvilo.

Úvod
Jednání provinční rady zahájili účastníci společným slavením mše sv. ke cti Panny

Marie ochránkyně řádu, kterou sloužil O. Pavel Mayer v kapli sv. Zdislavy. Poté
následovalo vlastní jednání v čítárně pražského konventu. Po úvodní modlitbě
(O spem miram) přivítala s. Ester všechny přítomné a seznámila je s programem
jednání, organizačními podrobnostmi a připravenými materiály: program jednání,
zápis z minulého zasedání provinční rady, schválený program formace, zpráva
provinčního ekonoma, plán akcí a texty společných modliteb. Vyzvala přítomné, aby
zajistili předání programu formace novicmistrům svých MS. 

1. Zpráva provinčního promotora – O. Pavel Mayer OP
Ve svém vystoupení se O. Pavel věnoval zhodnocení období od posledního

zasedání provinční rady a významným akcím v minulém roce:

A. Setkání dominikánské rodiny
Uskutečnila se dvě velká setkání dominikánské rodiny – pouť ke sv. Zdislavě

a setkání v Hradci Králové. Obě setkání byla velmi vydařená. S případnými
připomínky a návrhy bylo možno se přihlásit v následné diskusi.

B. Formační setkání
Pravidelná formační setkání, která se v loni konala na podzim ve Vranově u Brna

C. Misie
Letní misie připravená Kazatelským střediskem se uskutečnila v Konstantinových

lázních a Bezdružicích. Zúčastnili se jí především laici, a ačkoli se jedná o silně
ateistické a nepřipravené prostředí, nesetkali se v podstatě se zásadním odmítnutím.

V misijním působení pokračovali O. Pavel Mayer a O. Jan Rajlich v okolí Dobříše.
O této misii byly uveřejněny zprávy v OPusculu.
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Na letošní prázdniny se chystá letní misie v Toužimi. Vzhledem k organizačním musíme se naučit tyto prostředky dostatečně využívat. Množí se případy, kdy nejsou
problémům v místě konání (mezinárodní letní tábor) se mění původně plánovaný Směrnice LSsD dodržovány nebo jsou dokonce záměrně obcházeny. Tyto projevy
termín misií. Akce proběhne v týdnu od 25. 7. do 3. 8. 2003. Prozatím se kromě vzájemné nelásky neohrožují ve svých důsledcích jen nás samé, ale mnohdy působí
O. Pavla přihlásili pouze laici. i veřejné pohoršení (vůči postulantům, farnosti apod.). Je proto nutné se nad

D. Stav provincie
Z hlediska bratří je situace stabilizovaná. V současné době jsou v noviciátní

formaci 3 bratři (2 ve Zvolenu a 1 v Olomouci) a o přijetí do Řádu má zájem 7 D. Kontinuita působení představených
uchazečů. Br. Petr přijal jáhenské svěcení a br. Jindřich zahájil studia ve Frieburgu. Změnou představeného MS si mnohdy přiděláváme zbytečnou práci a starosti,

Případným podnětům k práci asistentů MS se účastníci měli věnovat v následné pokud odstupující neseznámí svého nástupce se „zažitými“ postupy a informacemi.
diskusi. Je třeba zachovat jistou kontinuitu, alespoň v „běžných povinnostech“. Navíc je

2. Zpráva Provinčního moderátora – s. Dagmar Ester Kopecká
Podle sdělení jednotlivých MS bylo v uplynulém roce přijato 6 nových členů,

10 členů složilo časné sliby a 12 členů sliby věčné, 4 členové zemřeli a 1 MS bylo
zrušeno.

A. Formace
Na minulé provinční radě se dohodlo, že jednotlivá MS vypracují své vybrané

téma z formačního programu a zašlou je s. Evě Imeldě Fuchsové do konce října 2002.
Tento úkol splnilo pouze 1 sdružení v termínu a 1 dodatečně. Úkol tedy nebyl splněn
a povinnost zpracovat vybrané téma zůstává příslušným MS i nadále.

V OPusculu by se měla objevit 2 témata zpracovaná dom. laiky na Slovensku.

B. Formační setkání
Vhodná místa pro konání setkání je často třeba zajistit i rok dopředu. Přitom je

mnohdy nutné závazně objednat pobyt pro určitý počet účastníků. Přihlášky ze strany
členů LSsD však nejenže přicházejí pozdě, ale seznam účastníků se často mění až
v předvečer nebo i v průběhu setkání. Vznikají tím zbytečné problémy jak organizá-
torům, tak ubytovatelům, kteří navíc mohou oprávněně požadovat alespoň částečnou
úhradu ztrát způsobených tím, že se dostaví jen polovina přihlášených účastníků.

Formační setkání jsou připravována především pro novicmistry, ale mnohdy jsou
chápána spíše jako dobrovolné rekolekce pro zájemce z řad laiků a novicmistři se jich
nezúčastní, ačkoli je to podle směrnic jejich povinnost. Je proto třeba buďto revidovat
svůj přístup k plnění směrnic nebo platným způsobem změnit směrnice.

Rovněž pozvaní přednášející musí řešit problém, jak na poslední chvíli upravit
svou přednášku, kterou měli připravenou pro zcela jiné auditorium, než jaké se
formačního setkání  zúčastní.

C. Směrnice LSsD
Máme mnoho prostředků jak poznávat a naplňovat své dominikánské povolání

(směrnice, formační program, OPusculum, setkání dominikánské rodiny atd.), ale

Směrnicemi znovu a znovu zamýšlet a jejich ustanovení plnit. Pokud se objeví potřeba
něco změnit, není to vyloučené, ale je nutné celou situaci předem náležitě zhodnotit.

taková pomoc nástupci praktickým uskutečňováním života v lásce.

E. Koordinace
Při plánováni všech akcí je třeba dbát na to, aby se akce konané v rámci MS

zbytečné nestřetávaly s akcemi pořádanými v rámci provincie. Ty jsou plánovány na
rok dopředu a uveřejněny v OPusculu.

3. Zpráva provinčního ekonoma – s. Jitka Tereza Andresová
Protože se s. Jitka Andresová z jednání omluvila, seznámila přítomné s její

zprávou, přiloženou v materiálech k jednání, s. Ester Kopecká. Zároveň poděkovala
všem dárcům a sdělila, že s případnými dotazy se mohou obracet na ni nebo následně
přímo na s. Jitku Andresovou.

4. Plán akcí
Seznam akcí plánovaných na příští rok (přiložen v podkladech k jednání) obsahuje:
31. 5. 2003 HLAVNÍ ZDISLAVSKÁ POUŤ

Jablonné v Podještědí
26.-28. 9. 2003 SETKÁNÍ FORMÁTORŮ LSSD

Vranov u Brna
8. 11. 2003 SETKÁNÍ DOMINIKÁNSKÉ RODINY

Hradec Králové
Březen 2004 SETKÁNÍ FORMÁTORŮ LSSD

Čechy
15. 5. 2004 PROVINČNÍ RADA LSSD

Olomouc

5. Zpráva asistenta pro formaci – s. Eva Imelda Fuchsová

A. Novicmistři
S. Eva Fuchsová připomněla, že otázce formačních setkání a zpracování témat

z formačního programu se věnovala dostatečně předchozí vystoupení. Apelovala ale
důrazně na existenci novicmistrů v jednotlivých MS. Novicmistr není určen jen pro
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formaci noviců a kandidátů. Skutečnost je spíše taková, že když chybí novicmistr,
chybí i nová povolání. Se zájemci nemá kdo promluvit.

Novicmistr formuje rovněž celé MS. Když sám projde obnovou na formačním
setkání, může to, co získal, vnést do života MS. Společenství tím „pookřeje“ a může
někoho oslovit.

B. Stálá formace
Ve stálé formaci bychom měli využívat prostředky tak, jak jsou uvedeny ve

Směrnicích. Především jsou to:
1. zaměřenost na Písmo sv. – část setkání MS by měla být věnována čtení a rozjímání

Písma.
2. Růženec – jsme pod ochranou Panny Marie a měli bychom si tuto záštitu

uvědomovat a „pěstovat“
3. studium – podle možností MS by měla být věnována pozornost rozumové reflexi

naší víry, což je charakteristický znak dominikánů. Právě tím můžeme v dnešní
době někoho oslovit.

C. VEŠ - příspěvek k formaci (O. Pavel Mayer)
Od října 2003 začne v Praze 1. ročník Večerní evangelizační školy (VEŠ), který

bude trvat až do června 2004. Kurz zahrnuje intelektuální a duchovní formaci
a povzbuzení k misijní činnosti. Je vhodný pro členy MS, kteří mohou dojíždět do
Prahy neboť setkání se konají  vždy v úterý od 17:30 do cca 21:00 hodin).

6. Dominikáni na Internetu – br. Jan Jáchym Beneš
Br. Jan Beneš seznámil přítomné se stavem prací na nové prezentaci české

dominikánské provincie na Internetu. Byla diskutována otázka rozsahu informací
o LSsD a MS zveřejněných na www stránkách (veřejných a privátních). K otázce se
musí vyjádřit členové jednotlivých MS. Prozatím mají zaslat br. Janu Benešovi
základní informace o svém MS a kontaktní osobu (včetně  adresy apod.)

7. Diskuse
V odpolední diskusi byl dán prostor připomínkám k jednotlivým bodům jednání

a hovořilo se o způsobech a podmínkách apoštolátu.

Závěr
Na konec jednání svěřili účastníci vše do rukou Božích, P. Marie a sv. Dominika

a zakončili setkání společnou modlitbou litanií ke sv. Dominikovi, Salve Regina
a O lumen.

zapsal Jan Jáchym Beneš

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS BRNO (představený Ladislav Tarsicius Malinka)
Na svátek sv. Kateřiny Sienské, dominikánské terciářky a učitelky církve, složil
slavné sliby její velký ctitel, člen našeho sdružení bratr Radovan Michael Plšek při
večerní mši svaté v kostele sv. Michaela v Brně.

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.
(Termíny na adrese www.laici3ps.op.cz)

4. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Marie Anežka Kloudová)
1. května povolal Pán k sobě naši sestru Annu Kateřinu Wágnerovou. 23. června t.r.
by se dožila 88 roků. Byla vzornou dcerou sv. Dominika. Ať odpočívá v pokoji.
Současně vřele děkuji za službu sestře Vilmě Magdaleně Kunešové, která naší
zemřelé sestře více než dva roky sloužila a zajištovala pro ni ubytování v různých
zařízeních pro seniory až do konce jejího života. Zaplať Pán Bůh. 
3. května slavila obláčku sestra Helena Kynclová, která k nám přešla ze zaniklého
společenství a přijala jméno Dominika Marie. Vyprošujeme jí hodně síly a ochranu
jejího řeholního patrona.
Naše sdružení se pravidelně schází každou 1. sobotu v měsíci – od 8:30 Chvály, 9:00
mše svatá v kapli sv. Zdislavy a poté pokračujeme ve velké hovorně. 7. 6. bude
poslední setkání našeho společenství před prázdninovou přestávkou.

5. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Dagmar Ester Kopecká)
Pravidelná setkání: 12. 6. (Ivan Bok), (26. 6. – dle dohody) 2003
Setkání se konají v klášteře sv. Jiljí; program:18:00 modlitba růžence, 18:30 mše
svatá, 19:15 nešpory, 19:30 setkání v kapli sv. Zdislavy nebo v hovorně

Bože, Bože můj, ustavičný a neviditelný ohni, jenž jsi anděly své učinil ohněm

žhoucím, jenž jsi mi pro nevypověditelnou svou lásku dal za pokrm své Božské

Tělo a přijal mne za účastníka svého Božství tím, že jsi mi dal podíl na svém

přečistém Těle a ctihodné Krvi, prostup celé mé tělo i ducha, všemi mými

kostmi a morkem mých kostí, spal mé hříchy, posvěť moji duši, zjasni můj

rozum, posvěť tělo a učiň si ze mne příbytek spolu s požehnaným svým Otcem

i povždy svatým Duchem, jakož i já budu v tobě vždycky přebývati na přímluvu

přečisté tvé Matky a všech tvých svatých. (sv. Jan z Damašku)
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Kde vy jste, my jsme také byli…
V jihozápadní části Olšanských hřbitovů se nacházejí dvě místa posledního

odpočinku zemřelých z naší dominikánské rodiny. Je to hrob bratří a otců, kde
je shodou okolností pochován též náš zasloužilý terciář fr. Šrůta a hrob
terciářů, v kterém zas očekávají vzkříšení těla ostatky našeho otce fr. Ludvíka
Pavelky.

V hrobě terciářů jsou pochovány generace bratří a sester od konce 19.
století. Jistě si umíme představit tu slávu a radost při druhém příchodu našeho
Pána, až ho budeme moci jako dominikánská rodina přivítat na Olšanech
společně a poděkovat za vzkříšení. Do té doby však hroby zůstávají v naší
péči a my můžeme (i máme) prokazovat pietu i lásku k našim zesnulým
bratřím a sestrám, když se o hroby staráme. 

Starost o hroby zahrnuje i úhradu za hřbitovní místo Správě hřbitovů.
Nájemné, které se platí, je značné vysoké a žel Bohu stále roste. Za 45 m2

terciářských hrobů je třeba uhradit 71 699,- Kč. Tím bude místo zajištěno na
dalších deset let. Bratři pražského konventu se usnesli, že pomohou a nájem
uhradí s tím, že i pražští terciáři se budou formou sbírek na úhradě podílet. 

Sbírky dopadly následovně:
2. pražské MS      400,- Kč
3. pražské MS 11 000,- Kč
4. pražské MS 15 000,- Kč  (dar 2 sester již dříve)

  2 930,- Kč
5. pražské MS   2 100,- Kč
c e l k e m 31 430,- Kč

Rád bych poděkoval všem štědrým dárcům, kteří přispěli na tento účel
a tak i materiálně upevnili společenství svatých, které ve víře a lásce
vytváříme. Vím, že pro mnohé byla výše příspěvku nemalou obětí. Naši
zesnulí jistě nebudou u Pána šetřit svými přímluvami.

Napadlo mi, že by bylo rozumné na udržení hrobů průběžně střádat. Pak
nás za deset let výše částky tolik nepřekvapí. Zkuste o tom, prosím, v místních
sdruženích zauvažovat.

fr. Pavel Mayer OP, promotor

Sdružení sv. Zdislavy
Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí
tel. + fax: 487 762 105
e-mail: augustin.op@seznam.cz
IČO: 265 99 465
bank. spojení: 903987379/0800

Vážení přátelé,

naše sdružení se rozhodlo vybudovat Domov svaté Zdislavy pro mladé lidi
s tělesným postižením, ve kterém jim chceme nabídnout možnost trvalého
bydlení.

Jak už samotný název napovídá, nechceme vybudovat ústav, ale skutečný
domov, kde by se všichni cítili dobře. Obyvatelům Domova bude umožněno
řídit celkový chod Domova a budeme jim poskytovat podporu a péči pouze
tam, kde ji potřebují a chtějí především oni sami.

Naším cílem je umožnit lidem s tělesným postižením, aby zůstali součástí
naší společnosti, našeho města, našeho života.

Zatím nemáme dostatek finančních prostředků k uskutečnění tohoto díla.
Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc v této záležitosti a věříme, že i Vaše
kapka pomůže vrátit důvěru lidem, kteří se cítí být na okraji lidské společ-
nosti.

Vše předkládáme také Pánu a věříme, že On nám ukáže cestu k lidským
srdcím. „Každý ať dá podle toho, co má; vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar
před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.“ (2 Kor 8,
11-12).

Bůh Vám žehnej

P. Augustin Prokop OP
předseda sdružení    
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NEKROLOGIUM
13. června 1973

zemřel v Brně P. Bruno Matzner. Narodil se 1. ledna 1915 v Brně, studoval
v diecézním semináři v Brně a byl vysvěcen na kněze 5. července 1938. S do-
volením biskupa vstoupil do řádu a složil řeholní sliby 29. září 1942. Působil
jako katecheta v Plzni, Praze, Znojmě a Uherském Brodě. V roce 1950 byl
internován v broumovském klášteře. Po propuštění byl zaměstnán jako
varhaník ve farním kostele v Brně-Bystrci. Pohřben je v Brně na Židenickém
hřbitově.
Ať odpočívá v pokoji.

24. června 1933

zemřel v Litoměřicích P. Bernard Lužný. Narodil se 24. ledna 1870 v Naso-
bůrkách na Moravě, sliby složil 3. září 1890 v Olomouci, ordinován byl
15. dubna 1894 ve Vídni. Působil jako kaplan a katecheta v Praze, kazatel
a novicmistr v Olomouci, převor v Uherském Brodě a Znojmě, kazatel,
katecheta a převor v Litoměřicích. Pohřben je v Litoměřicích.
Ať odpočívá v pokoji.

P. Vladimír Koudelka, O.P.

JDI A KAŽ!

Dominikán Konstantin z Orvieta nám jako jediný zanechal příběh, který
je velmi důležitý pro Dominika a jeho bratry. Vypravuje, jak se Dominik
kdysi modlil v Římě ve svatopetrské bazilice. Náhle spatřil ve vidění, jak
k němu přicházejí Petr a Pavel. Petr mu předal hůl, Pavel knihu. A říkali: „Jdi
a kaž!“ V tomto okamžiku uviděl své syny, roztroušené po celém světě.
Putovali po dvou a hlásali Boží slovo národům. (V. Koudelka, Dominik, č.
90). Konstantin nám neudává žádné datum, kdy se to stalo. Ale jistě to byl
důležitý okamžik pro celý řád. Dominik se náhle rozhodne pod vlivem tohoto

vidění u svatého Petra změnit svůj malý řád, určený pro toulouskou diecézi,
v univerzální řád pro celou církev. Tento počin se ukázal bratřím jako
nadpřirozené rozhodnutí. Dnes máme možnost určit s pomocí buly papeže
Honoria III. přesné datum této události. Během svých četných pobytů v Římě
měl Dominik častěji příležitost jít k svatému Petru. Nebylo však pro něho
lehké dostat se do Vatikánu. Musel k tomu mít zvláštní pohnutku. Touto
pohnutkou byl první svátek Petrova stolce, který se slavil v Galii a také
v Římě 18. ledna a při něm se ukazovaly lidu u sv. Petra drahocenné ostatky.
A zde měl proslulé vidění. 

Dominik bydlel tehdy v hospici pro poutníky v blízkosti Lateránu (dnes
stojí na tomto místě nemocnice), aby byl blízko papežské kanceláře, s kterou
měl velmi mnoho co dělat, a blízko svého přítele kardinála Hugolina
(pozdějšího papeže Řehoře IX.). Ten totiž měl své sídlo u chrámu sv. Petra
a Marcelína. Konstantinovská bazilika sv. Petra stála mimo Aureliovu hradbu
(vybudovanou ve 3. století, ze které se dodnes zachovaly dvě třetiny. Byla 18
km dlouhá a měla 13 věží). V této hradbě žily zazděné ženy, reklúzy, které
Dominik horlivě navštěvoval a poskytoval jim duchovní péči. Sestra Cecílie
vypravuje o některých, které Dominik uzdravil, např. sestru Bonu, která byla
zazděna v bráně před Lateránskou bazilikou. Vatikánský pahorek neměl už ve
starověku dobrou pověst. Byl znám svým špatným (kyselým) vínem a hrn-
čířskými dílnami, v nichž se vyrábělo laciné stolní nádobí. Také v Domini-
kově době byla krajina málo obydlená a svatopetrská bazilika rozhodně
nebyla v dobrém stavu. V raném středověku byla často vydrancována
saracénskými piráty, kteří snadno pronikli z Ostie do této oblasti, neboť
neležela v městských hradbách. Střed města byl kolem Pantheonu a obyvatel-
stvo čítalo tehdy asi 30.000 osob.

Dominik musel chodit celým městem pěšky z Lateránu přes jeden nebo
dva existující římské mosty přes Tiberu, aby se dostal k sv. Petru. K tomu
potřeboval asi hodinu. Zmíněná bula, která nám pomáhá určit rok Dominikova
zvláštního vidění, nalézá se dnes v Národním archivu v Paříži a pochází
z někdejšího kláštera bratří Kazatelů sv. Jakuba. Nese datum 19. ledna 1217.
Její datum je tedy o dva dny dřívější než u buly Gratiarum omnium, v níž
papež poprvé nazývá Dominikovy bratry „fratres praedicatores“. V naší bule
píše Honorius III. cechu profesorů a studentů pařížské univerzity, aby se
několik z nich odebralo do Toulouse a aby tam misionáře (v originále:
služebníky) podporovali přednáškami, kázáním a promluvami. Dominik nebo
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bratří Kazatelé, kteří se o to snažili už v boji proti bludu, nejsou zmiňováni. a hlásají Boží slovo národům,“ píše Konstantin z Orvieta. A budoucnost dala
Sloh a slovní obraty prozrazují zase Viléma, odborníka kanceláře, který byl Dominikovi za pravdu.
v tomto stylu zběhlý už od doby Inocence III. Pisatel buly je totožný s tím,
který píše bulu o dva dny později. Jmenuje se Pe(trus) a označuje obě
písemnosti v levém rohu pergamenového obalu, k němuž je přivěšena
papežská pečeť. Bula byla uveřejněna už alespoň třikrát a jen jediný historik
se domníval, že jejím původcem je Dominik. A skutečně, když jsem zkoumal
bulu v Pařížském archivu, nalezl jsem na zadní straně jméno Dominik. Jméno
bylo v papežské kanceláři napsáno takto: Do(mini)cus.

Dominik stojí zde za tímto plánem a získá pro něj i papeže. Protože
pařížská univerzita měla v papežské kanceláři takzvaného prokurátora, musela
mu být bula odevzdána, aby ji doručil do Paříže. Dominik ji ale chtěl odnést
do Paříže osobně, aby tam upozornil profesory na situaci v jižní Francii
a požádal je, aby podporovali tamní boj proti bludu duchovními zbraněmi.
Proto jeho jméno na zadní straně buly. Měl jen hrstku bratří, a k tomu ještě
byli nevzdělaní a v zemi zuřila sveřepá válka.

Dominik hledal pomoc v Paříži, a to mělo asi velké důsledky pro jižní
Francii. Znamenalo to totiž založení univerzity v Toulouse. Ještě byla jedna
těžkost. Univerzita, jako i někteří králové a některá biskupství, měli v papež-
ské kanceláři takzvané prokurátory, a ti mohli vznést námitky proti každé
bule, když se jim zdálo, že odporuje zájmům jejich zřízení. Když tomu tak
bylo, došlo k procesu. Také tato bula musela být přečtena in audientia
publica, veřejně před prokurátory. O tom svědčí jedno R v pravém rohu
přední strany. Prokurátor univerzity neměl žádné námitky. Dominik musel
podat tuto písemnou žádost více dní před tímto datem v papežské kanceláři.
Potom procházela různými úřady kanceláře, až dostala datum 19. ledna.

A když Dominik všeho dosáhl, zavrhne náhle pod vlivem svého vidění
z 18. ledna 1217 u sv. Petra své dřívější plány. Místo aby přišli profesoři
z Paříže do Toulouse, rozhodne se vyslat několik bratří do Paříže. Tam mají
studovat, uvádět řád ve známost a získávat mezi studenty dorost pro nový řád.
A mají jít nejen do Paříže, ale i do Španělska a do Itálie, do Boloně, kde také
existovala univerzita. Pro sebe si vyhradí Řím, aby tam mohl dále vyřizovat
řádové záležitosti. Z diecézního řádu se má nyní stát řád univerzální. „Zdálo
se mu..., když viděl své syny roztroušené po celém světě, jak putují po dvou

Náhlé Dominikovo rozhodnutí připadalo jeho současníkům jako nadpřiro-
zená událost. Ale bylo to také symbolické vidění. Zjevení Petra a Pavla,
zakladatelů římské církve, poukazuje na to, že Dominik dostává své poslední
světlo a poslední poslání z Říma. Hůl, znamení putování, ukazuje na putující
kazatele, které Dominik založil, a kniha na učení a hlásání Božího slova. 

Dominik však nebyl jen charizmatik, který se nechával vést Duchem
svatým, nýbrž byl také lidsky moudrým mužem. Pobyty v Římě rozšířily jeho
obzory a otevřely mu oči pro nouzi celé církve v tehdejším světě. Nejen jižní
Francie potřebovala chudé a vzdělané kazatele. A přece zprávy odtamtud byly
alarmující. Válka tam dostala nepříznivý obrat pro Šimona z Montfortu. Byla
to „špinavá válka“; nejen křížové tažení proti bludařům, nýbrž dobyvatelská
válka Francouzů, kteří se chtěli zmocnit jižní Francie.

Nejsou tam jeho bratři také ohrožení? Dominik opustí nejpozději
v polovině února Věčné Město a vrátí se do Toulouse. Tam oznámí, že se
rozhodl rozeslat bratry. Biskup Fulco mocně protestuje. Myslí na svou
diecézi. Ale také Šimon z Montfortu protestuje. Ale Dominik jen opakuje:
„Neodporujte mi. Vím, co dělám.“ (Dominik, č. 86-87).

V létě 1217 pošle sedm svých bratří (celkem jich má asi 16) do Paříže
(Dominik, č. 163) a několik do Španělska. Několik málo jich zůstává průběžně
v Toulouse a v Prouille. Když 13. září povstane město Toulouse proti Šimonu
z Montfortu, je většina jeho spolubratří již dlouho v Paříži a ve Španělsku.
Bratři, kteří šli do Paříže, nesli s sebou papežovu listinu z 19. ledna. Tím
říkali: My jsme přišli k vám, nemusíte chodit do Toulouse, kde se válčí.

Oba naše články ukázaly, jak důležité jsou i nejmenší poznámky v originá-
lech listin. Umožňují nám společně s vyprávěcími prameny, které prakticky
nikdy neudávají datum, určit přesné časové údaje.

A především jsou důležité pro poznání povahy svatého Dominika, jeho
způsobu jednání, jeho pevnosti. On jedná z vnuknutí Ducha svatého, ale
zároveň také z přirozeného nadání, kterým umí správně odhadnout události
v církvi. To by nebylo bývalo možné bez lidí, kteří ho podporovali a pomáhali
mu jeho plány uskutečňovat.

O těchto přátelích a pomocnících povím snad něco později.
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PROVINCIÁL DOMINIKÁNŮ MODERÁTOR LAICKÝCH SERVO o.p.s.
P. Alvarez Kodeda OP SDRUŽENÍ Daisy Zdislava Waldsteinová ale také Kristova přímluva (srov. 1 Jan 2, 1) a působení Ducha svatého, který „se
Husova 234/8, 110 00 Praha 1 Dagmar Ester Kopecká Sněmovní 11, 118 00 Praha 1
F/fax/zázn: 224 219 685 Na Zlíchově 221/8  602 367 505
 provincial@op.cz 152 00 Praha 5

MNIŠKY KAZATELSKÉHO
ŘÁDU
S. M. Michaela Smrčková OP
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
F 515 221 161
S. M. Pavla Dobalová OP
Lysolajské údolí 106/2
165 00 Praha 6
F 220 923 159
 monialesop@volny.cz

ŘEHOLNÍ INSTITUT
ROZJÍMAVÝCH SESTER
S. M. Terezie Eisnerová OP
Nám. bří Jandusů 21
104 00 Praha 10-Uhříněves
F 267 712 611, 267 712 614
 sestryop@volny.cz

ČESKÁ KONGREGACE
SESTER DOMINIKÁNEK
S.M. Slavomíra Měřičková OP
Veveří 27, 602 00 Brno
F 541 214 846
 dominikanky.brno@world-

online.cz

Konvent sester dominikánek
Katolický domov studujících
Černá 14, 110 00 Praha 1
vrátnice KDS: F 224 934 496
ředitelna: F/fax: 224 934 856
konvent sester:F 224 934 655
 sestrycerna@op.cz
 kds@op.cz

DÍLO BLAŽENÉ ZDISLAVY
MUDr. Jitka Krausová
Komenského 4, 412 01 Lito-
měřice; F 416 737 960 

SDRUŽENÍ KNĚŽÍ A JÁHNŮ
SV. DOMINIKA
P. Antonín Damián Nohejl
Řím.-kat. farnost Praskolesy
čp. 33, 267 54 Praskolesy
F 311 510 682;  602 327 842
 adnohejl@razdva.cz

F/fax: 251 554 669
 ester@op.cz 

KAZATELSKÉ STŘEDISKO
P. Pavel Mayer OP
Husova 8, 110 00 Praha 1
F/fax: 224 219 685 (kancelář)
 602 858 800
 pavel@op.cz

DOMINIKANSKÁ KNIHOVNA
Husova 8, Praha 1 
výpůjčky jen do studovny:
Po a Út 10 – 14 h.
 oplibp@volny.cz

Nakladatelství KRYSTAL OP
Husova 8, 110 00 Praha 1
F 224 237 750
web: krystal.op.cz
 krystalop@volny.cz

RADIO VERITAS
P. Jan Rajlich OP 
Husova 8, 110 00 Praha 1
F 224 218 439
 veritas@op.cz 

SALVE. Revue pro teologii
a duchovnl život
Velké nám. 35
500 01 Hradec Králové
F 495 513 329
 dominika@diecezehk.cz

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR
Radim a Kateřina Ucháčovi
Hlubočepská 85/64
152 00 Praha 5
web: www.prolife.cz
 uchac@prolife.cz

HNUTÍ SVĚTLO-ŽIVOT
(OÁZY)
P. Jan Rajlich OP
web: oaza.op.cz
web: ain-karim.op.cz

Mons. DOMINIK DUKA OP
Biskupství královéhradecké
Velké nám. 35
500 01 Hradec Králové
F 495 513 329 (sekretář)
fax: 495 512 850
 duka@diecezehk.cz

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

DOMINIKÁNI NA INTERNETU
www.op.org – centrální strán-
ka dominikánů ve světě

www.op.cz – hlavní stránka
dominikánů v ČR (spravuje
Jan Jáchym Beneš)

kongregace.op.cz – Kongre-
gace sester dominikánek
(spravuje Martin Rosenbaum)

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. (spravuje
Jiří Kopecký)

oliva.op.cz – knihkupectvi
Oliva v Pražském klášteře
(JK)

jilji.op.cz – Klášter dominiká-
nů Praha (spravuje Petr
Chaloupský)

plzen.op.cz – Klášter domini-
kánů Plzeň (spravuje fr.
Cyprián Suchánek OP)

informace:
Jan Jáchym Beneš
 jachym@op.cz

Kristus nás vyzývá, abychom se s prosbami o vyslyšení k Bohu obraceli
s vytrvalostí a důvěrou: „Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte
a otevře se vám“ (Mt 7, 7). Podstatou této účinnosti modlitby je Otcova dobrota,

za nás přimlouvá“ podle Božích plánů (srov. Řím 8, 26-27). My totiž „ani
nevíme, oč se máme vlastně modlit“ (Řím 8, 26) a občas nebýváme vyslyšeni,
protože „prosíme špatně“ (srov. Jak 4, 2-3).

Modlitba, která z popudu Krista a Ducha svatého vyvěrá z našeho srdce, je
podporována Mariinými mateřskými přímluvami. „Modlitba církve se jakoby
opírá o modlitbu Marie“ (KKC, 2679). Jestliže je totiž Ježíš – jediný prostředník
– cestou naší modlitby, pak je Maria – čistý odraz Kristův – ukazatelem cesty
a „vzhledem k této mimořádné Mariině spolupráci na působení Ducha svatého
církve rozvíjely modlitbu k svaté Matce Boží tím, že ji soustřeďovaly na osobu
Krista, jak se projevuje ve svých tajemstvích“ (KKC 2675). Evangelium ve
vyprávění o svatbě v Káně dokazuje tuto účinnost přímluvy Mariiny, která se tak
u Ježíše stává mluvčím v záležitostech našich lidských potřeb: „Už nemají víno“
(Jan 2, 3).

Růženec je zároveň modlitbou rozjímavou i prosebnou. Vytrvalá přímluvná
modtliba Boží Matky spočívá na důvěře, že její mateřská přímluva je v Synově
srdci všemocná. Maria je „všemohoucí z milosti“. Tento odvážný výraz, jemuž
je třeba správně rozumět, používal ve své Prosbě k Panně blahoslavený Bartolo
Longo. Tato jistota vycházející z evangelia se díky zkušenosti křesťanského lidu
ještě více upevnila. Dante, největší z básníků, opěvuje tuto skutečnost po vzoru
sv. Bernarda překrásným způsobem: „Tak velká jsi a tolik zmůžeš, paní, ze bez
tebe chtít vyprostit se z nouze, toť letět chtít, leč křídel nemít ani. (Božská
komedie, ráj, XXXIII, 13-15) Obracíme-li se v modlitbě růžence k Marii –
svatyni Ducha svatého (srov. Lk 1, 35) – modlí se s námi a přimlouvá se za nás
u Otce, který ji naplnil milostí, i u Krista, zrozeného z jejího lůna.

Růženec je také cestou hlásání a prohlubování, na níž je Kristovo tajemství
znovu a znovu stavěno do různých úrovní křesťanské zkušenosti. Základem
růžence je modlitební a kontemplativní postoj, jehož záměrem je formovat
křesťany podle Ježíšova srdce. Budou-li v růženci patřičně zhodnoceny všechny
pro meditaci tak důležité prvky, stane se tato modlitba, zvláště při společné
recitaci ve farnostech a poutních chrámech, vynikající katechetickou příležitostí,
kterou musejí pastýři umět uchopit. Také tímto způsobem růžencová Panna
pokračuje ve svém díle hlásání Krista. Dějiny růžence ukazují, jakým způsobem
byla tato modlitba využívána (zvláště řádem dominikánů) v těžkých okamžicích
církve, vyvolaných šířícími se herezemi. Dnes stojíme před novými výzvami.
Proč bychom dnes neměli s vírou našich předchůdců vzít růženec opět do rukou?
Modlitba růžence si zachovává veškerou svoji sílu a zůstává nezanedbatelnou
pastorační výbavou každého dobrého hlasatele evangelia.

Jan Pavel II., Rosarium Virginis Mariæ 16-17


