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CO, KDY, KDE, JAK... V PROVINCII
KALENDÁŘ AKCÍ ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ RODINY
28. 10. 2003
8. 11. 2003

zasedání rady vyšších představených OP v Praze
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 20. 10. 2003 od 17 hodin
v kostele sv. Jiljí a pak ve velké hovorně.

ZASEDÁNÍ RADY VYŠŠÍCH
PŘEDSTAVENÝCH OP
se koná 28. 10. 2003 v klášteře sv. Jiljí
v Praze. Zahájení v 10:00 hodin.

PRAŽSKÝ KONVENT
Pravidelné bohoslužby
Změny!:
pondělí až pátek – opět Mše svatá v 7:00 h.
pravidelné úterní adorace opět od 17:00 h.
Ostatní jako před prázdninami.

Pravidelné týdenní akce
úterý 19:15 Příprava dospělých na křest
středa 19:30 Společenství modlitby
(sakristie)
čtvrtek 19:15 Schola Dominicana (zkušebna)
20:00 Příprava katechumenů
ke svátostem (sakristie)
neděle 16:00 Presidium Mariiny legie
(velká hovorna)
Setkání Laických sdružení sv. Dominika
4. pražské – (1. sobota v měsíci) 4. 10. v 8:30
Rch a Mše sv. v kapli sv. Zdislavy
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Klášter dominikánů v Olomouci pořádá
v novém akademickém roce 2003/2004

Přednáškové cykly pro veřejnost
vždy ve čtvrtek

5. pražské – čtvrtek 9. 10. a 23. 10. Setkání
začíná modlitbou růžence v 18:00 v kostele.

É

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.
5. 10. 9:30 Růžencová slavnost
kanovník Jiří Hladík OCr.,
děkan karlovarský

I. Úvod do studia sv. Tomáše Akvinského
přednáší P. Štěpán M. Filip OP
9. října, 6. listopadu, 4. prosince, 8. ledna, 5. února, 4. března, 1. dubna,
6. května a 3. června

II. Církev a stát
přednáší P. Damián Němec OP
16. října, 13. listopadu, 11. prosince, 15. ledna, 12. února, 11. března, 15. dubna a 13. května

III. Katecheze o modlitbě a svátostech
přednáší P. Antonín Krasucki OP
23. října, 20. listopadu, 18. prosince, 22. ledna, 19. února, 18. března, 22. dubna a 17. června

IV. Úvod do Písma svatého
přednáší P. Pavel M. Mayer OP
30. října, 27. listopadu, 29. ledna, 26. února, 25. března, 29. dubna, 27. května
a 24. června

každou 2. středu v měsíci
V. Podstatné problémy filosofie
přednáší Jiří Albert Fuchs, terciář OP
8. října,12. listopadu, 10. prosince, 14. ledna, 11. února, 10. března,
14. dubna, 12. května a 9. června

Přednášky se konají v přednáškovém sále kláštera (Slovenská ulice 14)
vždy od 19:30 hod.

SRDEČNĚ ZVOU A NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ SE TĚŠÍ
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STÁLÉ STUDIUM
San Nazzaro Sesia, 15. IX. 2003.
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SETKÁNÍ DOMINIKÁNSKÉ RODINY
8. 11. 2003 Hradec Králové

Drazí bratři a sestry,
srdečně Vás všechny zdravím ze San Nazzaro Sesia v severní Itálii, kde bojuji se
svou doktorskou tezí a snažím se ji dokončit.
Obracím se na Vás ohledně stálého studia, které podle přání Otce magistra řádu,
již vícekrát připomínaného, má být a je otevřené a přístupné nejenom pro ty, jichž se
bezprostředně týká, ale také ostatním bratřím a vůbec celé dominikánské rodině u nás.
Letošní akademický rok chceme podle návrhu Komise pro intelektuální život
provincie zasvětit Duchu Svatému a jeho darům. První setkání bude pravidelné, tedy
v sobotu před slavností Ježíše Krista Krále, která letošní rok připadá na 22. listopadu
(další setkání by mělo proběhnout v sobotu před III. velikonoční nedělí). Toto první
setkání bude věnováno tématu „Biřmování a osoba Ducha Svatého“. Přednášejícím
bude P. Benedikt Mohelník OP, který připravuje svou doktorskou tezi ve Fribourgu
o svátostné milosti biřmování, takže je s daným tématem dobře obeznámen (samozřejmě nakolik je to v této oblasti víry možné). Přednáška se jako obvykle uskuteční
v přednáškovém sále našeho konventu v Olomouci a začne v 9, 30 hod.
Všechny zájemce na tuto přednášku srdečne zvu, a to zvláště ty, jichž se to přímo
týká (ffr. Mannesz, Ignác, Antonín, Pavel, Cyril, Martin, Irenej, Romuald, Cyprián).
Otec Benedikt přijede kvůli této přednášce ze Švýcarska, takže všechny příslušné
bratry prosím a žádám, aby se jí zúčastnili, budou-li jen trochu moci. Také prosím ty,
kteří budou chtít zůstat na oběd, aby mi to dali vědět na můj e-mail (stepan@op.cz).

Program setkání dominikánské rodiny naleznete v přiložené pozvánce.
Zde jsou další důležité informace:
pomoc s přípravou: hledají se dobrovolníci ochotní pomoci s přípravou a organizací
setkání, kteří by mohli přispěchat na pomoc již v pátek odpoledne nebo večer; nocleh pro
ně bude zajištěn; hlaste se prosím u sestry Dominiky
ranní útočiště: pro účastníky setkání, kteří přijedou v sobotu brzo ráno, bude od 6:30 hodin
na biskupství k dispozici místnost s malým občerstvením a sociální zařízení
dominikánský klub: účastníci dominikánského klubu, kteří se chystají v H. Králové
přenocovat ze soboty na neděli, nechť si s sebou vezmou karimatku a spací pytel
hlídání dětí: bude zajištěno po celou dobu programu vyjma mše sv., oběda a dominikánského klubu; kdo by se chtěl podílet na této službě či přispět finančně na její zajištění,
ať se obrátí na sestru Dominiku
texty pro společnou modlitbu budou k dispozici
hledá se fotograf: hlaste se prosím u sestry Dominiky

Vaše dotazy ráda zodpoví a nabídky Vaší pomoci ještě raději uvítá
s. Jana Dominika Bohušová OP, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 513 329, e-mail: dominika@diecezehk.cz

ŽIVÝ RŮŽENEC

Do Vašich modliteb se svěřuje a všem žehná
P. Štěpán M. Filip OP

PŘEKLADATEL Z ITALŠTINY PRO ČBK
Milí přátelé,
dovoluji si obrátit se na Vás s následující prosbou.
Na sekretariát České biskupské konference sháníme překladatele či překladatelku na
plný úvazek. Nástup od října či listopadu 2003. Překládat bude církevní dokumenty
z italštiny do češtiny a spíše bude dělat korektury textů, které pomáhají přeložit další.
Tedy musí umět minimálně česky a italsky. Pokud byste o někom věděli, tak se spojte
buď se mnou nebo přímo s Mons. Karlem Simandlem (tel. 220 181 201).
Díky za pozornost
zdraví a žehná P. Jenda Balík

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

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
2. 10.
2. 10.
2. 10.
5. 10.
12. 10.
12. 10.
19. 10.
25. 10.

Fr. Mannes Šimák
Fr. Kryštof Nečas
S. M. Diana Kopřivová
S. M. Růžena Vučková
S. M. Anunciáta Šromová
Fr. Tomáš Zeman
S. M. Zdislava Černá
S. M. Diana Šubová

Blahopřejeme!

38. narozeniny
60. výročí slavných slibů
10. výročí slavných slibů
34. narozeniny
83. narozeniny
54. narozeniny
80. narozeniny
37. narozeniny
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Oznamujeme všem bratřím, sestrám, laickým spolupracovníkům i přátelům
našeho řádu, že je k dispozici již třetí svazek knihy Liturgie hodin III (1. část
liturgického mezidobí).
Jde o další díl kompletního (kněžského) breviáře, jehož sestavení i vydání je
schváleno i Českou biskupskou konferencí jako platný text pro modlitbu
Liturgie hodin.
Knihu (vč. předcházejících dílů) je možno si prohlédnout, objednat a zakoupit
ve stejných distribučních místech jako dříve, tedy především v našich klášterech.
Těm, kteří již zakoupili předcházející díly, je rezervován příslušný počet kusů
i u tohoto dílu a mohou si jej po předchozí domluvě v příslušném klášteře
odebrat, případně budou k odběru vyzváni, pokud na sebe zanechali kontakt.
fr. Martin Dvořák OP

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

Tomáš Akvinský: O pravdě, O mysli
Otázky De veritate a De mente sv. Tomáše Akvinského, které tato publikace nabízí v novém
českém překladu (současně s latinskou předlohou), patří do širšího stejnojmenného pojednání
De veritate. To samo je součástí souboru Quaestiones disputatae, který se řadí k Tomášovým
vrcholným dílům, neboť se v nich (na rozdíl např. od Teologické summy, která je pro
začátečníky) plně ukazuje jeho filosofická i teologická erudovanost. V otázce O pravdě Tomáš
identifikuje hledanou pravdu s Bohem, tedy s bytím o sobě; v pravdě pak nachází smysl a cíl
lidské existence. Otázka O mysli zkoumá lidskou mysl v jejích schopnostech. Úvodní studie
M. Štěpinové zkoumá východiska pojetí pravdy u sv. Tomáše. Pojem pravdy ve středověku
znamenal především první Pravdu, Boha, a teprve odvozeně kritérium lidského poznání.
Z tohoto pojetí pak plyne kosmologický a antropologický rozměr pravdy.
360 str., 198 Kč, vyjde v říjnu 2003

Plánovací kalendář OP 2004
Český národní a řádový provinční kalendář s informacemi o mešních čteních na každý den.
Formát A6, uspořádání po týdnech, prostor pro denní záznamy.
předpokládaná cena 60 Kč, distribuce v říjnu 2003
dotisk, cca 120 Kč, vyjde v říjnu 2003

NOVÉ KNIHY

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA

Liturgie hodin III

Sv. Bonaventura: Putování mysli do Boha
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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!

Erich Heck: Ave Maria
Vznik a vývoj nejznámější mariánské
modlitby.
KN, brož., 123 str., 139 Kč
V. Schauber, M. Schindler: Velká kniha
o svatých aneb po kom se jmenujeme
Osudy světců, praotců, proroků i andělů ožívají před námi díky poutavému vyprávění
autorů, kteří již napsali několik úspěšných
knih o světcích, mezi jinými i encyklopedii
Rok se svatými. Ilustrace M. Špinková
Doron, váz., 143 str., 275 Kč
Jiří Reinsberg, Bohumil Svoboda:
Hospodin rozjasnil svou tvář
Snad nejproslulejší kazatel, farář od Panny
Marie před Týnem, podává obraz svého
dlouhého života.
Vyšehrad, váz., 221 str., 238 Kč
Richard Rohr a Joseph Martos: Proč být
katolíkem?
Autoři pomáhají klást otázky, ptát se a čestně odpovídat.
Cesta, brož., 123 str., 139 Kč

Hans Rotter: Sexualita a křesťanská morálka
Těžiště knihy tvoří současný pohled na základní otázky sexuality a její funkce v mezilidských vztazích.
Vyšehrad, brož., 127 str., 138 Kč
Pinchas Lapide, Raimon Panikkar: Míníme téhož Boha?
Otevřený dialog dvou současných představitelů křesťanské a židovské tradice.
Vyšehrad, brož., 84 str., 118 Kč
Sv. Terezie od Ježíše: Nad Velepísní a jiné spisy
Myšlenky o lásce k Bohu, které napsala blažená Matka Terezie od Ježíše na některá slova
Šalamounovy Písně písní.
KN, brož., 154 str., 139 Kč
Lisa Cremaschi ed.: Pokora a milosrdenství
Ctnosti svatého Makaria jsou sebrané výroky a podobenství, připisované zejména Makariovi
Egyptskému, řečenému Veliký, jedné z nejznámějších postav egyptské pouště.
KN, brož., 106 str., 89 Kč
Edita Hradecká: Život - Láska - Řehole
Autorka se v této knize zamýšlí nad tím, jak prožívat skutečně naplněný život bez ohledu na
to, jakou z cest jsme si zvolili.
KN, brož., 117 str., 79 Kč
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PROSBY O MODLITBY
Buď vůle tvá…
Zarmouceni, ale s nadějí na vzkříšení
a věčný život oznamujeme,
že dne 19. září 2003 v Mirošově u Rokycan
po trpělivém snášení nemoci, zaopatřen
svátostmi církve, odešel ke svému Stvořiteli
náš manžel a tatínek
pan

František Bahník

˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

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

Mezníky jeho života: Narodil se 11. srpna 1922 ve Březně u Mladé Boleslavi.
Ve čtyřech letech mu zemřel otec na následky nemoci z 1. světové války. Vyrůstal
s matkou a dvěmi sestrami. Za německé okupace byl roku 1943 totálně nasazen do
Liberce. Svátost manželství přijal v Liberci 23. října 1948.
Po roce 1985 provázel svého syna v jeho kněžské službě na faře ve Frýdlantu,
Úštěku, Jílovém u Děčína a při konventu v Plzni.
Závěr života prožil s manželkou v ústavu sociální péče v Mirošově u Rokycan.

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 každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci od čtyř hodin odpoledne
před porodnicí U Apolináře v ulici Ke Karlovu na Praze 2; každou druhou středu v
měsíci v 18 hodin a každou 4. středu v měsíci v 7 hodin v Brně, park před porodnicí,
Obilní trh; každou 2. sobotu v měsíci v 16 hodin v Kladně v posluchárně nemocnice.
Pán Bůh zaplať všem, kteří jsou s námi spojeni v modlitbě.

Se zesnulým jsme se rozloučili mší sv. v chrámu Páně sv. Jana Nepomuckého
v Plzni na Borech dne 25. září 2003. Vzkříšení těla bude očekávat v rodišti
v Březně u Mladé Boleslavi.

LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ

Za projevenou účast na zármutku děkují a o modlitbu za zemřelého prosí
Dora Bahníková
manželka

O. Prokop Jan Bahník O.P.
syn

O. Prokop Jan Bahník O.P.
nám. T.G.M. č. 3
334 41 Dobřany, Plzeň - jih

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 sv., 19:15 nešpory, ~19:30 setkání
v hovorně nebo zimním chóru, kde proběhne přednáška na dané téma. (Termíny
setkání a podrobnosti na adrese www.laici3ps.op.cz)

4. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Marie Anežka Kloudová)
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. Všichni jsou

srdečně zváni.

NOVÝ ŽIVOT 2000
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5. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Dagmar Ester Kopecká)
Pravidelná setkání: 9. 10. (Jarmila Anna), 23. 10. (Petr Josef), 6. 11. (Ingrid), 20. 11.
(Dita Zdislava), 4. 12. (Mikuláš), 18. 12. (o. Martin) 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
Obláčky 18. 10. 2003 u sv. Jiljí. Přesný program bude oznámen 9. 10. na setkání
(bude vypadat přibližně takto: zahájení ráno, promluva, modlitba, obláčky, kolem
10:30 mše svatá, pak agapé).
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–
–
–
–

zajištění pronájmu kin a jiných sálů
zajištění technické stránky promítání
roznáška nabídkových letáků videokazet/knih do domácností v Praze
sběr nabídek videokazet/knih, následná distribuce do spolupracujících sborů
a farností
– finanční zajištění většiny nákladů akce

Cíli této kampaně je
1. dát každému příležitost slyšet evangelium
2. dát každému příležitost pro následnou péči.

a mezi zodpovědnosti místní církve patří:
(spolupráce přes koordinátora – kontaktní osoba)
– modlitba a půst (ve vlastním společenství; čtvrtletní modlitební iniciativa:
1. 12. v 18,30 h Kolejní 4; zvláštní modlitební shromáždění: přelom ledna
a února; modlitba za probuzení: každý 2. pátek v měsíci 9-11 h, Španělská 10,
IMB)
– osobní pozvání na promítání (event. ještě další propagace)
– zajištění pořadatelské služby při promítání (pořadatelé, úvodní a závěrečné
slovo, ankety, nabídka knih, dobrovolné vstupné)
– kontaktování těch, kteří po promítání o to projeví zájem
– doručení materiálů těm, kteří si je objednají, a případná další péče o ně
– následná služba (kurz základů křesťanské víry, kurzy Alfa, diskusní skupiny)
– vedení statistiky a shromažďování svědectví
– finanční zodpovědnost: účastnický poplatek 1000,- Kč/společenství; osobní
pozvánky na promítání cca 1,- Kč/kus, počet dle potřeby společenství;
poměrná část tiskových nákladů letáků se seznamem bohoslužeb distribuovaného při promítání; materiál k distribuci lidem, kteří si ho objednali zdarma
(dotované ceny).

Sestává ze dvou částí:
1. část – veřejné promítání filmu Ježíš – termín 12. - 26. 2. 2004 (Lucerna projekce
2x denně, další kina a sály,...) – celkem se plánuje cca 70 - 75 projekcí na 35 místech.
a) propagace
b) vlastní promítání
c) následná péče

Obracím se na vás, jestli se nechcete jako společenství (nebo aspoň jednotlivci) k této
akci připojit. Uvítali bychom hlavně zajištění nějaké následné péče, která je tím
nejpodstatnějším, co je třeba zajistit a která se dá pojmout podle výše navržených
možností nebo i úplně jinak (prostor pro kreativitu, pro nápady). Je samozřejmě
možné se angažovat i v dalších bodech seznamu zodpovědností, které organizuje
místní církev.

2. část – nabídka videokazety zdarma – termín 1. - 5. 3. 2004 (resp. tak, aby nebyl
v termínu jarních prázdnin)
a) propagace
b) distribuce kazet, knih a audiokazet
c) následná péče

Ať vám Pán žehná.
Zdraví L. Tesařová

NOVÝ ŽIVOT 2000
Osvětový projekt křesťanů v ČR
Milí bratři a sestry,
obracím se na Vás po rozhovoru s otcem Janem Rajlichem OP, abych Vás informovala o kampani Nový život 2000 v Praze, která se připravuje na únor a březen roku
2004, a nabídla Vám a Vašim společenstvím možnost zúčastnit se.

Půjde o partnerskou spolupráci místních církví a Nového života, o.p.s.,
a sice mezi zodpovědnosti Nového života patří:
– zajištění pozvánek
– roznos pozvánek na promítání do domácností v Praze

Kontakt:
Nový život, o.p.s., Plzeňská 166, 150 00 Praha 5, tel. 257 218 005, fax: 257 219 005
e-mail: tomas.chvojka@filmjezis.cz; libuse.tesarova@fnb.cz

NEKROLOGIUM
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DOMINIKÁNŠTÍ DOBROVOLNÍCI

MEZINÁRODNÍ HNUTÍ
DOMINIKÁNSKÝCH DOBROVOLNÍKŮ

2. října 1983

(DVI – Dominican Volunteers International)

zemřel v Plzni P. Albert Král. Do řádu vstoupil tajně jako diecézní kněz v sedmdesátých letech. Většinu svého života působil jako katecheta v Plzni. Pohřben je
v Plzni. Ať odpočívá v pokoji.

„Nic se nezmění, pokud nebudeme naslouchat hlasu,
který nás volá jménem...“ (Timothy Radcliffe)

2. října 1993
zemřel v Kadani P. Bernard Michálek. Narodil se 31. března 1913 v Dolní Rovni
v Čechách. Sliby složil 28. září 1935 v Olomouci. Studoval v Olomouci a v Římě na
Angeliku. Ze zdravotních důvodů odešel z řádu a působil pak jako laický katecheta
v Heřmanově Městci, Chocni a Trhové Kamenici. Teologická studia dokončil
v diecézním semináři v Hradci Králové a byl vysvěcen na kněze 3. června 1944. Sloužil pak jako kaplan v Dobrušce, Hořicích a Trutnově, jako administrátor ve Velké
Losenici, Sázavce a Rudníku. V padesátých letech byl vězněn dva roky ve Valdicích
a v Plzni na Borech, pak pracoval v civilním zaměstnání. V šedesátých letech
nastoupil jako farář v Běstvině. V té době znovu vstoupil do řádu. Ke konci života byl
ustanoven kaplanem konventu sester dominikánek v Kadani. Pohřben je Plzni. Ať
odpočívá v pokoji.

6. října 1933
zemřel v Litoměřicích P. Josef Chlupáček. Narodil se 28. října 1849 v Hněvotíně na
Moravě, sliby složil 5. března 1877 v Olomouci a na kněze byl vysvěcen rovněž
v Olomouci 5. července 1875. Působil jako kazetel a zpovědník v klášterech
v Olomouci, Vídni, Frýsachu, Uherském Brodě, Znojmě a Litoměřicích. Pohřben je
v Litoměřicích. Ať odpočívá v pokoji.

6. října 1948
zemřel ve Střelicích u Brna P. Česlav Přichystal. Narodil se 16. května 1869 ve
Vysoké na Moravě, sliby složil 3. srpna 1890 v Olomouci, ordinován byl 15. dubna
1894 ve Vídni. Působil v Olomouci jako katecheta v řepčínské škole sester
dominikánek, později v Praze. Na řádovém učilišti v Olomouci několik let vyučoval
církevní dějiny, katechetiku a homiletiku. Později vedl duchovní správu v nově tvořící
se farnosti hejčínské. Od roku 1932 krátce působil v Třeboni, Uherském Brodě
a Plzni. Ke konci svého života byl spirituálem a duchovním správcem sester
dominikánek ve Střelicích. Pohřben je ve Střelicích. Ať odpočívá v pokoji.

V roce 2000 byl zahájen nový dominikánský projekt „Mezinárodní hnutí dominikánských dobrovolníků“, jehož cílem je podpora a koordinace začleňování laiků do
kazatelského poslání Řádu. O vzniku a cílech hnutí jsme vás již informovali (Růža
9/2000), nyní vám nabízíme přehled míst, kde všude by dobrovolné pomocníky
uvítali. Nejste-li snad mladí, zdraví, bez závazků, v psychické pohodě, španělsky či
francouzsky plynně hovořící a schopní pracovat daleko od domova v zemích
devastovaných válkou, berte následující přehled třeba jako zajímavou informaci
o tom, jakými různorodými způsoby dominikáni ve světě kážou, s jakými se potýkají
problémy a v jakých podmínkách musí pracovat. Nejste-li snad disponováni stát se
dominikánským dobrovolníkem, můžete přesto pomoci: modlitbou a obětí a nebo
i financemi podporovat toto dílo.
Koordinátorka DVI sestra Verónica Rafferty OP přijala naše pozvání a přiveze nám
nejnovější zprávy 8. 11. 2003 do Hradce Králové.

KDE JE VÁS TŘEBA:
ANGOLA
e Kulturní centrum Mosaiko
Během své šestileté práce vyškolilo Centrum pro lidská práva mnoho lidí a při
konfliktech působilo jako prostředník. Potřebují dva dobrovolníky na dva roky:
1. právníka/právničku, schopné převzít soudní případy, k nimž běžní pracovníci
centra nemají přístup. Portugalština (nebo aspoň schopnost hovořit plynně španělsky,
na základě čehož by bylo možné si portugalštinu osvojit) je nutná.
2. Správce sítě (muže či ženu) s dobrou znalostí problematiky komunikačních
technologií. Jejich práce by zahrnovala zpracování a předávání informací o aktuálním
stavu a vyhledávání pomoci. Tomu by také měli naučit místní, aby tuto práci po jejich
odjezdu byli schopni vykonávat sami. V Mosaiku není telefonní linka, proto by museli
pracovat ve 12 km vzdálené Luandě, kde má Centrum kancelář. Je třeba, aby
dobrovolníci ovládali francouzštinu nebo angličtinu (nejlépe oba jazyky).

DOMINIKÁNŠTÍ DOBROVOLNÍCI
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Dobrovolníci musí ovládat plynulou portugalštinu, francouzštinu nebo angličtinu
a musí mít sílu žít a sloužit v prostředí válečného konfliktu.
e Sestry dominikánky, Misionářky posvátného růžence
Komunity ve Wako Kungo, Gabele, Malanje a Kalandule prosí o dvě dobrovolnice:
1. fyzioterapeutku
2. speciální pedagožku
Dobrovolníci musí ovládat portugalštinu, francouzštinu nebo angličtinu a mít vůli žít
a sloužit ve válečné oblasti – tomu také odpovídající zdravotní stav.
ARGENTINA
e Domov mládeže
Dům se nachází v provincii Salta na severu Argentiny a jsou v něm ubytovaní
vysokoškolští studenti ze vzdálených míst. Spravuje ho misionářská komunita Unión
ve spolupráci s bratry Argentinské dominikánské provincie.
Plynulá španělština podmínkou.
BURUNDI
e Jeunesse – provincie Agakura
Jde o instituci podporující děti a mladé lidi v nouzi: děti z ulice; mladé lidi, kteří
nenavštěvují školu; sirotky; oběti válečného konfliktu a AIDS.
Cílem je připravit děti v nouzi na to, aby se staly plnohodnotnými členy společnosti.
Poskytovat jim základní podporu spojením s jejich (ať už přirozenými či adoptivními)
rodinami do té doby, dokud nebudou mít svou vlastní rodinu nebo jinak zajištěnou
existenci.
Potřebují dva dobrovolníky či dobrovolnice, kteří mají sílu žít v zemi, jež se právě
vzpamatovává z války.
1. Potřebují někoho, kdo by je seznámil problematikou zemědělských technologií,
zvláště pak s obděláváním půdy v obdobích hladomoru. (Děti se v rámci rehabilitačního procesu učí obdělávat půdu.)
2. Alespoň jeden z nich by měl ovládat administrativní práce, aby mohl připravit
databázi členů.
Znalost francouzštiny nutná.
EKVÁDOR
e Domorodé vzdělávací centrum Hna. Ligia Valdivieso, El Chimborazo
Přírodní medicína, ruční práce, eko-zemědělství, účetnictví, šicí dílna, biblická
formace, historie, kultura. Jedná se o dálkovou školu.
Plynulá španělština nutná.
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e Dům pro opuštěné děti Santa Lucía
Je spravován sestrami Dominikánkami Neposkvrněného početí (DIC). Nachází se
v Quito Townu. Potřebují: 1. psychology; 2. zdravotní sestry
Španělština na dobré úrovni je nutná.
CHILE
e Sestry dominikánky v Concepción
Nabízí práci na klinice v chudé oblasti na jihu Chile. Potřebují kvalifikovaný
zdravotní personál, který by vypomáhal s prací na klinice a také navštěvoval
pacienty doma. Vzhledem k tomu, že ubytování je v prostorách domu sester, mohou
sestry toto místo nabídnout pouze ženám. Tento projekt je podporován také bratry,
kteří obstarávají léky.
Plynulá španělština nutná. Místo je volné od února 2004.
KOLUMBIE
e Komunity pro mír a spravedlnost různých kongregací
Potřebují dobrovolníky či dobrovolnice s lékařským nebo pedagogickým
vzděláním, kteří by se připojili k Mírovým komunitám v oblastech Cacarica a San
Jose de Apartado. Jedná se o komunity, jež se nachází v oblastech ozbrojených
konfliktů.
Plynulá španělština a výborný zdravotní stav podmínkou.
KONGO
e Sestry dominikánky v Kinshasa
Potřebují skupinu čtyř dobrovolníků a dobrovolnic – dva páry nebo dva dobrovolníky
ze stejné země, kteří by se s nimi podíleli na službě těm nejpotřebnějším v Kinshasa.
Pro ženy tam jsou zřízeny dílny na ruční a jiné domácí práce. Součástí práce dobrovolníků by také byla výuka ve škole (jsou požadovány pedagogické dovednosti).
Jeden z dobrovolníků by měl pomáhat sestře Petronille Kaybe (Dominikánské
misionářky posvátného růžence) jako sekretář/sekretářka. Sestra Petronille
zastupuje africké sestry v Mezinárodním hnutí sester dominikánek (Dominican Sisters
international) a je promotorkou pro mír a spravedlnost v dané oblasti.
Dobrovolníci by měli být mladí a zdraví. Potřebují být dostatečně psychicky odolní
na to, aby byli schopní žít a sloužit v zemi sužované extrémní chudobou, válkou
a epidemií AIDS.
Plynulá francouzština vyžadována.
e Universite de L´uele
Tato univerzita se nachází v Isiro na severu Konga (bývalého Zairu) a byla založena
r. 1998. Výuka se vždy zahajuje v říjnu.

DOMINIKÁNŠTÍ DOBROVOLNÍCI
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Potřebují dobrovolníky a dobrovolnice ze tří různých oblastí:
1. knihovníky
2. vyučující (medicína, zemědělství, ekonomie, společenské a politické vědy)
3. účetní a administrativní pracovníky
reference: Fr. Roger Gaise O.P., rektor univerzity, doktor teologie z Univerzity ve
Fribourgu
Dobrovolníci potřebují plynule ovládat francouzštinu a být dostatečně psychicky
odolní pro život v zemi, která se teprve vzpamatovává z války.

SALVADOR
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DOMINIKÁNŠTÍ LAICI
Dominik Maria Abbrescia OP
(pokračování z květnového čísla)

2. Evangelní laické komunity svatého Dominika
na cestě: bratrstva
I. ZÁKONÍK ŽIVOTA: STANOVY

e Centre Bartolomé de Las Casas
Populárně vzdělávací centrum bylo pojato jako jedna z možností, jak se vyrovnat se
salvadorskou realitou, bylo založeno bratry dominikány ze San Salvadoru. Na
Centrum Bartoloměje de Las Casas je nahlíženo jako na projekt Dominikánské rodiny,
je podporován dominikánskými sestrami i bratry.
Potřebují dva dobrovolníky:
1. lektorku meditačních technik - lidsky i duchovně vyzrálou ženu, která by byla
přístupná novým technikám a pojetím její práce. Zkušenost s prací ve skupinách
i s jednotlivci v oboru žádána, plynulá španělština nutná.
2. lektora/lektorku výtvarné výchovy – uměleckou a tvůrčí osobnost, která by byla
schopna vést dialog s místní kulturou se zkušenostmi s využitím recyklovaných
a levných materiálů ve výtvarném umění. Měla by také mít zkušenosti s vedením
skupin se zástupci z různých minorit. Znalost jednoduchých recyklačních procesů
různých materiálů vítána. Základní znalost španělštiny vyžadována.

Stanovy laických bratrstev svatého Dominika jsme chtěli mít krátké. Jsou
velmi stručné a někdy na něco dělají jen narážku: to je projev velké svobody
v návrhu, a projev velké svobody v odpovědi.
Evangelní apoštolát, ke kterému jsou dominikánští laici povoláni, má
nekonečné možnosti: předpisy nemohou omezit jeho obzory zvláštními
podrobnostmi: potom by to nebyly předpisy pro dospělé ve víře, a těmito
dospělými ve víře se mají dominikánští laici cítit a jimi mají být.

STŘEDNÍ AFRIKA

Stanovy tedy mají velmi přesný účel:

e Misie v Moyabe
Nachází se asi 600 km od hlavního města Bangui. Moyabe je dosažitelné buď malým
letadlem nebo autem. Je zde veřejná satelitní telefonní služba a ve farnosti je i rádio.
Hovoří se zde dvěma jazyky: francouzštinou a sango. V zemi je nestabilní politická
situace.
Komunita „Unión de Santo Tomás de Aquino“ by uvítala dvě dobrovolnice.
Disponuje dobře vybavenou knihovnou a studovnou, kterou navštěvují místní studenti
a učitelé. Dobrovolnice by pomáhaly sestře, která má na starosti knihovnu.
Sestra zodpovědná za misie: Sr. Monica Zanda, Procure Interdiocesaine, BP 898
Bangui (R.C.A.), (veřejný) tel.: 00 871 762 281 712, fax: 00 871 762 281 713

Podporovat a živit laické povolání v ovzduší velké svobody ducha a výběru
při uskutečňování evangelního apoštolátu.
Být i vnější pomůckou: je to prostředek, který udává směr k nalezení morální
a duchovní rovnováhy, opora a jistota i ve chvílích nejistot, pochybností, krizí,
které jsou v životě každého jednotlivce.
Vycházet vstříc všem kulturám: ne všechny dominikánské světské komunity
mají tutéž kulturní úroveň. Když Stanovy udávají jen základní zásady
dominikánského sekulárního života, poskytují možnost každé sekulární
dominikánské komunitě, aby se realizovala podle vlastních kulturních
podmínek.
Napomáhat společenství: Stanovy mají za účel udržovat v jednotě ty, kteří
byli povoláni k způsobu evangelního života svatého Dominika:
Odpovídat společně na světské dominikánské povolání.

Prosíme případné zájemce, aby kontaktovali dobrovolnické centrum na
dvi@curia.op.org. Minimální délka pobytu je většinou jeden rok.
Další informace jsou k dispozici na internetové adrese: dvi.op.org

DUCH TĚCHTO STANOV
Každá lidská komunita má svá pravidla, své zákony, aby zajistila, že bude
fungovat a odpovídat účelům, pro které žije a pracuje. Má je tedy i laická
sekulární dominikánská komunita. Je to normální.

P. ABBRESCIA OP: DOMINIKÁNŠTÍ LAICI
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Studovat společně to, co evangelijní apoštolát pro každý případ vnuká.
Modlit se společně k posvěcení svému a k posvěcení světa.
Pracovat společně apoštolským způsobem společně voleným.

Stanovy Laických sdružení svatého Dominika
II. Život sdružení
(Život sdružení)
8. Ať žijí v opravdovém bratrském společenství v duchu blahoslavenství. To
se děje za všech okolností: projevují skutky milosrdenství; dělí se o to, co
jim náleží, s ostatními členy sdružení, zvláště chudými a nemocnými;
modlí se za zemřelé; aby všichni byli jedno srdce a jedna duše v Bohu (Sk
4,32).
9. Ve spolupráci se všemi řádovými bratry a sestrami ať se laikát aktivně
účastní života církve a je vždy připraven ke spolupráci s ostatními apoštolskými skupinami.
10.Hlavní zdroje, ze kterých členové Laických sdružení svatého Dominika
(dále jen LS) čerpají síly k pokroku ve vlastním povolání, ve kterém je co
nejtěsněji spjata kontemplace s apoštolátem, jsou:
a) naslouchání Božímu slovu a čtení Písma svatého, zvláště Nového
zákona;
b) každodenní účast na slavení liturgie a na eucharistické oběti, pokud je
to možné;
c) časté přijímání svátosti smíření;
d) slavení liturgie hodin spolu s celou dominikánskou rodinou a soukromá
modlitba, jako rozjímání a růženec;
e) obrácení srdce duchem a praxí evangelijní kajícnosti;
f) ustavičné studium zjevené pravdy a reflexe problémů této doby ve
světle víry;
g) úcta k blahoslavené Panně Marii podle tradic řádu, k svatému Dominikovi, našemu otci, a svaté Kateřině Sienské;
h) pravidelná duchovní obnova.
(Formace)
11.Předmětem dominikánské formace je vychovávat lidi dospělé ve víře, aby
byli připraveni přijímat, slavit a hlásat Boží slovo.
Každá provincie si připraví program:
a) postupu formace nových členů;
b) stálé formace všech, i samostatných členů.
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12.Každý dominikán musí být připraven hlásat Boží slovo. Tímto hlásáním
uskutečňuje prorocký úřad, který přijal ve svátosti křtu a posílil svátostí
biřmování.
Hlásání Božího slova v současném světě zahrnuje ochranu důstojnosti
lidské osoby, života a rodiny. Součástí dominikánského povolání je úsilí
o jednotu křesťanů a dialog s nekřesťany i nevěřícími. (dle polské a angl.
verze)
13.Hlavní zdroje dominikánské formace jsou:
— Boží slovo a teologická reflexe;
— liturgická modlitba;
— historie a tradice řádu;
— současné dokumenty církve a řádu;
— poznání znamení doby.
(Slib)
14.Aby byli včleněni do řádu, musí členové sdružení složit slib, kterým
formálně slibují žít podle ducha svatého Dominika a způsobem života
předepsaným stanovami.
Slib je časný nebo věčný.
Při skládání slibu je užito následující formule (nebo shodné co do
podstaty):
Ke cti všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, ke cti blahoslavené Panny Marie a svatého Dominika, já N.N. slibuji před vámi (tebou)
N.N., představeným tohoto sdružení, a vámi (tebou) N.N., asistentem
v zastoupení magistra Řádu bratří Kazatelů, že budu žít podle Stanov
Laických sdružení svatého Dominika (po tři roky( (po celý život)”.
III. Struktura a řízení sdružení
15.Sdružení je vhodný prostředek rozvoje a růstu každého člena v jeho
osobním povolání. Četnost setkávání je u jednotlivých místních sdružení
(dále jen MS) různá. Mírou účasti projevuje každý člen svou věrnost.
16.O přijímání kandidátů rozhoduje rada MS. Předpisy o kvalifikaci osob
a době přijetí jsou stanoveny směrnicemi. Přijetí je vyhrazeno odpovědnému laikovi, uskutečňuje se za přítomnosti řádového asistenta
obřadem podle směrnic.
17.Po uplynutí zkušební doby předepsané směrnicemi a se souhlasem rady
MS odpovědný laik spolu s řádovým asistentem přijímá časné nebo věčné
sliby.
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(Jurisdikce Řádu a autonomie sdružení)
18.LS podléhají jurisdikci Řádu. Těší se však laikátu vlastní autonomii,
v jejímž rámci se sama spravují.

23.Rady MS mohou posílat návrhy a žádosti provinční kapitule Řádu bratří
Kazatelů; rady provinční a národní generální kapitule. Na tyto kapituly se
doporučuje přizvat členy LS k projednávání záležitostí týkajících se laiků.

(Jurisdikce v celém Řádu)
19.a) Magistr Řádu jako nástupce svatého Dominika a hlava celé dominikánské rodiny je nadřízen všem sdružením po celém světě. Je zodpovědný
za uchovávání ducha Řádu ve sdruženích, stanoví praktické normy
podle okolností místa a doby a podporuje duchovní dobro a apoštolskou
horlivost členů.
b) Generální promotor zastupuje magistra Řádu pro všechna sdružení
a předkládá jejich návrhy magistrovi Řádu nebo generální kapitule.

(Právo, kterým se řídí sdružení)
24.Dokumenty, kterými se řídí LS, jsou:
a) stanovy LS (základní konstituce dominikánského laikátu, normy života,
struktura a řízení sdružení);
b) všeobecná vyhlášení, ať již magistra Řádu nebo generálních kapitul;
c) partikulární směrnice.

(Jurisdikce v provinciích)
20.a) Provinciál je nadřízen sdružením na území své provincie a zřizuje po
souhlase místního ordináře nová sdružení.
b) Provinční promotor (bratr nebo sestra) zastupuje provinciála a ex
officio je členem provinční rady LS.
Je jmenován provinční kapitulou nebo provinciálem s radou, po
konzultaci s provinční radou LS.
c) Na území provincie má být zřízena provinční rada LS. Pracuje podle
norem určených směrnicemi a její členové jsou voleni sdruženími. Tato
rada volí provinčního moderátora.
(Jurisdikce ve sdruženích)
21.a) Místní sdružení je řízeno představeným s radou, kteří mají plnou
zodpovědnost za vedení a správu sdružení.
b) Rada MS je volena na dobu určitou způsobem stanoveným směrnicemi.
Volí ze svých členů představeného MS.
c) Řádový asistent (bratr nebo sestra)pomáhá členům sdružení v záležitostech nauky a v duchovním životě. Je jmenován provinciálem po
konzultaci s provinčním promotorem a radou MS.
(Národní a mezinárodní rada)
22.a) Kde je na území jednoho národa více provincií, může být podle norem
stanovených místními směrnicemi ustanovena národní rada.
b) Obdobně je možno, po konzultacích se sdruženími celého Řádu,
ustanovit mezinárodní radu, jestliže jsou k tomu vhodné podmínky.

II. PRIVILEGOVANÉ MÍSTO DOMINIKÁNSKÝCH LAIKŮ:
BRATRSTVO
BRATRSTVO
Je to skutečné a ideální místo, kde se laici shledávají, setkávají a organizují
jako dominikáni.
Laici se realizují jako dominikáni, když uvádějí společně ve skutek prorocké
poselství svatého Dominika, odpovídají tak na vlastní povolání a na vlastní
umístění v církvi, které pro ně chtěl Duch Kristovým jménem.
Při uvádění ve skutek prorockého poselství svatého Dominika laici projevují
identitu bratrstva: není to spolek nebo zbožné sdružení, ale církevní komunita,
místní projev dominikánského sekulárního řádu a doplňující část dominikánské rodiny.
Bratrstvo je proto komunitou evangelních lidí, kteří se řídí duchem a smýšlením, spiritualitou a charismatem svatého Dominika v souladu a ve společenství s celou dominikánskou rodinou a společně získávájí zkušenosti ze života
podle evangelia.
Jako každá jiná dominikánská komunita bratrstvo je místem světla a pravdy,
místem milosrdenství pro ně i pro jiné.
Bratrstvo je posléze dalším Večeřadlem po letnicích: jedna duše a jedno srdce,
a neviditelným režisérem je Duch svatý, který vede bratrstvo, aby kráčelo ve
společenství s církví a s dominikánskou rodinou.
Jednota bratrstva vyplývá ze skutečnosti, že všichni mají totéž povolání,
zachovávají tatáž pravidla, zavazují se stejnou profesí, tvoří tutéž jednotu
právní i duchovní.
Všechna dominikánská bratrstva, která existují v církvi a v řádu, jsou jako
jedno tělo a jedna církevní a dominikánská skutečnost, a každé jednotlivé
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bratrstvo je buňkou sekulárního řádu svatého Dominika a částí dominikánské
rodiny.
BRATRSTVO JE SPOLEČENSTVÍM
Bůh je společenstvím tří Osob, Otce, Syna a Ducha svatého: lidé stvořeni
k Božímu obrazu jsou povoláni k společenství mezi sebou a k uskutečňování
Božího obrazu, který nosí ve svém nitru. Lidé jsou šťastni, jestliže a když
uskutečňují toto úsilí o společenství, které je jejich povoláním.
Člověk je tedy stvořen, aby prožíval společenství ve dvou rozměrech,
společenství v Bohu a společenství s vlastními bratry.
Člověk uskutečňuje vlastní společenství ve vtěleném Slově, v Kristu, a Kristus
prodlužuje v čase své Vtělení v církvi, svém tajemném Těle: člověk proto
nalézá a uskutečňuje společenství v církvi.
Do církevního společenství je člověk uváděn křtem, prožívá ho aktuálním
způsobem a jako dospělý biřmováním, živí ho Eucharistií.
Prvním kamenem, na kterém se buduje a zakládá bratrstvo, je láska, která
vede k společenství, základu jednoty a spojení: bez základního společenství
neexistuje a neobstojí žádná lidská sociální a náboženská skutečnost: to je
nezbytný předpoklad.
V bratrstvu jsou vždy objektivní hodnoty, které napomáhají společenství:
totéž povolání, pravidla, modlitba atd. Je třeba, aby se objektivní hodnoty
staly zkušeností každého a všech: zkušeností skutečnou a uvědomělou,
zodpovědnou a velkodušnou, jasnou.
Bratrstvo je místem společenství, protože je to místo milosti: nemůže v něm
být vnější společenství, jestliže v něm není dříve setkání s jinými v našem
nitru, kde je původce milosti.
Kde je Duch, tam je láska a svoboda, jednota a společenství: on je neviditelným režisérem společenství, ale nejedná sám: on mluví a my mu nasloucháme; on nabízí lásku a my ji přijímáme, on pracuje, a my spolupracujeme.
Jako Láska Otce a Syna Duch sjednocuje všechny ve společenství (koinonia)
s Kristem, aby udělal ze všech jedinou duchovní skutečnost v úplném
a církevním pohledu (katá olon: ve všem, katolický).
Z této předběžné podmínky, naslouchání Duchu, se vytváří společenství,
a s touto podmínkou se nám zdaří vyhnout se všemu, co může společenství
klást překážky: subjektivismus, individualismus, partikularismus, egoismus.
S působením a s pomocí Ducha je bratrstvo více než právní strukturou.
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Bratrstvo má své první kořeny v bratrství. Jeho členové jsou a mají být
považováni za bratry a sestry. Na bratrství se může odpovídat tisícerou
odpovědí: je mnoho způsobů jak žít jako bratři.
Bohužel, zkušenost nám říká, že můžeme být bratry a sestrami, ale ne přáteli.
Bratrství má společenství ukazovat lásku, má nabízet lásku, z které se pokud
možno vyvine přátelství: přátelství, společenství zvolené a chtěné mezi já a ty,
aby vzniklo společné my, ve výměně v doplňování, ve vzájemném obohacování: Pán nenašel lepší slova, když mluví k těm, kteří jsou jeho, než
přátelství: nazval jsem vás přáteli... Lidé opravdu evangelní se stávají opravdu
přáteli jako Učitel, a bratrstvo se stává oázou přátel.
BRATRSTVO JE CÍRKEV

Být ve společenství s Kristem v Duchu znamená být církví: Kde jsou dva nebo
tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich (Mt 18,20).
Bratrstvo je především církví, stále se stává církví při každém setkání bratří:
A já až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě (Jn 12,32).
I v dominikánském bratrstvu Kristus znovu prožívá svá tajemství včera, stále,
a tedy také tajemství kříže, z kterého nás přitahuje k sobě a dělá z nás jednu
svou církev.
Zvláště základním hlediskem je vylití Ducha, letnice jako trvalá skutečnost
a každodenní zkušenost v celé církvi, v každé církvi, a proto i v bratrstvu,
které je církví.
Vylitím Ducha je komunita vybavena mocí s výše a připravena na vlastní
posvěcení a na posvěcení jiných:
V den letnic byl poslán Duch svatý, aby ustavičně posvěcoval církev a věřící
tak měli skrze Krista přístup v jednom Duchu (srov. Ef 2, 18).
Vědomí o přítomnosti a působení Ducha má vést k radikální a postupné
proměně přirozenosti každého člověka, to znamená růst společně a udržovat
mladistvého ducha v dominikánské komunitě:
Omlazuje církev silou evangelia, bez ustání ji obnovuje a přivádí k dokonalému sjednocení s jejím snoubencem. Neboť Duch i nevěsta praví Pánu Ježíši:
“Přijď!” (LG č. 4)
Být církví je darem víry, milosti, Krista, Ducha: dary však jsou střeženy,
pěstovány, posilovány, obohacovány, zakoušeny v zkušenosti, a každý
v bratrstvu je povolán, aby činil stále krásnějším bratrstvo, které je církví
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Krista a jeho Ducha.
Církev je komunitou obrácených a komunitou hříšníků, kteří se chtějí obrátit,
a bratrstvo se stává stále více církví v úměru k obrácení každého, k obrácení
všech.
Protože je bratrstvo církví, je komunitou, která se buduje den po dni ve
společenství s Kristem a s jeho Duchem a ve společenství mezi bratřími.
Aby se dominikánští laici opravdu stali komunitou, mají vzor, který jim
ukázal svatý Dominik sám, Večeřadlo. Proto se snaží obnovit duchovní
ovzduší Večeřadla, ovzduší jednoty a jednomyslnosti: jedno srdce a jedna
duše.
BRATRSTVO JE KOMUNITOU SEKULÁRNÍ
Dominikánské laické bratrstvo je komunitou biřmovaných, dospělých, které
Duch povolal, aby zůstali ve světě. Jeho zvláštností je sekulárnost, jeho
identitou je sekulárnost, jeho povoláním je sekulárnost: jeho odpověď na
povolání je a má být sekulární.
Být a zůstat sekulární znamená, že dominikánská laická komunita má
proniknout vlastní sekulární mentalitou všechny vlastní iniciativy a vyhnout
se každému pokušení k zastírání této skutečnosti a klerikalizující mluvě, což
je nebezpečí někdy svůdné.
Tedy být sami sebou, zůstat stále laiky a sekulárními, protože to patří do plánu
Ducha, když je povolal: Duch je chtěl biřmováním jako služebníky a svědky
Krista ve světě, a mají zachovat příznačné známky řeči a způsobu, formy
a vyjadřování světa: jestliže nezůstávají ve společenství se světem svým
způsobem řeči, jak budou moci sdělovat evangelijní poselství? Jak ho budou
moci učinit srozumitelným?
Dominikánské laické bratrstvo je a má být komunitou otevřenou světu, jeho
problémům a jeho požadavkům: ne jako kulturní středisko, ale jako místo
života podle evangelia, místo, kde se buduje Boží království.
Dominikánské laické bratrstvo přijímá všechny problémy světských lidí:
nejen problémy čistě osobní (ty mají zůstat první), ale všechny problémy
morální a křesťanské, které se týkají každého a všech: život manželský
a rodinný, život občanský a společenství, mír a rasismus, práce a zaměstnání
atd., a tedy to má být místo, kde se všichni dělí o zkušenosti, o nesnáze,
o problémy, o vyhlídky na případná řešení.
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BRATRSTVO JE DOMINIKÁNSKOU SEKULÁRNÍ KOMUNITOU
Bratrstvo je komunitou sekulární i dominikánskou svým povoláním.
Tyto dvě známky, sekulární a dominikánská, mají se stát v jisté míře jedinou
existenční skutečností, jedinou zkušeností církevní a náboženskou: oddělovat
je v teorii a v praxi znamenalo by neuskutečňovat plnost jak sekularity, tak
příslušnosti k řádu.

Proč tedy Duch chce, aby byli někteří laici dominikáni?
Hlavně proto, že si laici osvojují způsob života, který navrhoval svatý
Dominik, a přizpůsobují si ho ve své sekulárnosti: do bratrstva se proto
nevstupuje z pohnutek lidských, ale z pohnutek vybraně duchovních; ne pro
pohnutky pouze romantické, ale pro pohnutky nadpřirozené; nejen aby se
nalézalo, ale také aby se dávalo; nejen aby se vyžadovalo, ale také aby se
poskytovalo.
Do dominikánského bratrstva se vstupuje, protože Duch nějakým způsobem
povolal, a on povolal pro hodnoty, které nabízí laikům k jejich posvěcení
i k posvěcení jiných: v našem případě jsou těmito hodnotami duch svatého
Dominika, jeho spiritualita, jeho charisma.
BRATRSTVO SE REALIZUJE JAKO CÍRKEVNÍ SEKULÁRNÍ
DOMINIKÁNSKÁ KOMUNITA

Každé bratrstvo je povoláno, aby se realizovalo ve svém trojím rozměru
církve, komunity, dominikánské skutečnosti. Příslušnost ke komunitě
a dominikánská skutečnost nalézají své naplnění v uskutečňování církve: když
se tedy bratrstvo realizuje jako církev, realizuje se také jako komunita;
realizuje se také jako dominikánská skutečnost, nakolik se Duch, spiritualita,
charisma svatého Dominika, které Duch svatý poskytuje laikům od něho
povolaným, shoduje s tím, co chce církev.
Celá církev, každá církev, se realizují jako takové, když se realizují jako
komunita královská, kněžská a prorocká.
Dominikánské bratrstvo se realizuje, když se stává církví jako komunita
královská, kněžská a prorocká způsobem a v duchu svatého Dominika.
pokračování příště
přeložila S. M. Zdislava Černá OP
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DOMINIKÁNSKÁ RODINA
PROVINCIÁL DOMINIKÁNŮ
P. Alvarez Kodeda OP
Husova 234/8, 110 00 Praha 1
F/fax/zázn: 224 219 685
provincial@op.cz
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@worldonline.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
s. Marie Terezie Legnerová
Komenského 4, 412 01 Litoměřice; 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

MODERÁTOR LAICKÝCH
SDRUŽENÍ
Dagmar Ester Kopecká
Na Zlíchově 221/8
152 00 Praha 5
F/fax: 251 554 669
ester@op.cz
KAZATELSKÉ STŘEDISKO
P. Pavel Mayer OP
Slovenská 14, 772
00
Olomouc
F: 585 230 764
602 858 800
pavel@op.cz
DOMINIKÁNSKÁ 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

SERVO o.p.s.
Daisy Zdislava Waldsteinová
Sněmovní 11, 118 00 Praha 1
602 367 505
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 stránka dominikánů ve světě
www.op.cz – hlavní stránka
dominikánů v ČR (spravuje
Jan Jáchym Beneš)
kongregace.op.cz – Kongregace 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 dominikánů Praha (spravuje Petr
Chaloupský)
plzen.op.cz – Klášter dominikánů Plzeň (spravuje fr.
Cyprián Suchánek OP)
informace:
Jan Jáchym Beneš
jachym@op.cz

Růženec, cesta ke vstřebávání tajemství
Pro rozjímání o Kristových tajemstvích disponuje růženec charakteristickou metodou, vhodnou svou podstatou ke vstřebávání tajemství. Jedná
se o metodou založenou na opakování. Platí to zejména pro modlitbu
Zdrávas, Maria, která se u každého tajemství desetkrát opakuje. Povrchní
pohled na takovéto opakování může svádět, aby byl růženec pokládán za
nezáživnou a nudnou modlitbu. Zcela odlišný pohled však nabízí
představa považovat růženec za vyjádření lásky, s níž se neúnavně
obracíme k milované osobě s výrazy, které jsou si svou formou sice
podobné, avšak zároveň stále nové; to kvůli citům, které je prostupují.
V Kristu Bůh skutečně přijal „srdce z masa“. Ježíš má nejenom srdce
božské, bohaté milosrdenstvím a odpuštěním, ale také srdce lidské,
schopné všech citových záchvěvů. Pokud bychom měli najít nějaký
důkaz v evangeliích, snadno bychom jej nalezli v jímavém rozhovoru
vzkříšeného Krista s Petrem: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než
ti zde?“ Ježíš tuto otázku položil Petrovi třikrát a dostalo se mu trojí
odpovědi: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád“ (srov. Jan 21, 15-17).
Kromě vlastního významu tohoto úryvku, tolik důležitého pro Petrovo
poslání, si nelze nepovšimnout krásy trojího opakování, v němž jsou
naléhavá otázka i příslušná odpověď vyjádřeny dobře známými výrazy
univerzální zkušenosti lidské lásky. Chceme-li růženci porozumět, bude
třeba vejít do psychologické dynamiky, jež je lásce vlastní.
Jedno je jasné: ačkoli se opakované Zdrávas, Maria obrací přímo
k Marii, je tento projev lásky jejím prostřednictvím nakonec adresován
Ježíši. Náplní opakování je touha po stále plnějším připodobnění se
Kristu, což je skutečným „programem“ křesťanského života. Svatý Pavel
tento program vyjadřuje těmito zanícenými slovy: „Vždyť pro mě život
je Kristus a smrt ziskem“ (Flp 1, 21). A dále: „Už nežiji já, ale žije ve
mně Kristus“ (Gal 2, 20). Růženec nám v tomto připodobňování pomáhá
růst až k dosažení svatosti.
Jan Pavel II., Rosarium Virginis Mariæ 26

