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ZPRÁVY Z KURIE
Z diáře magistra řádu
4. – 25. dubna 2004 čeká Otce magistra kanonická vizitace Irska.

IDI II/2004

ZPRÁVY Z PROVINCIE

KALENDÁŘ AKCÍ ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ RODINY
17. 4. 2004 setkání formátorů LSSD v Praze
20. 4. 2004 setkání kněží a jáhnů sv. Dominika v Praze
24. 4. 2004 stálé studium v Olomouci
15. 5. 2004 zasedání provinční rady LSSD v Olomouci
29. 5. 2004 pouť do Jablonného v Podještědí
28. 10. 2004 zasedání Rady vyšších představených OP v Praze
27. 11. 2004 setkání české dominikánské rodiny v H. Králové
28. 5. 2005 pouť do Jablonného v Podještědí
5. 11. 2005 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 bude konat 19. 4. 2004 od 17 h.
v kostele sv. Jiljí a pak ve velké hovorně.

PRAŽSKÝ KONVENT
Pravidelné týdenní akce
! úterý
17:00-17:50 adorace v kapli sv. Zdislavy
19:15 příprava dospělých na křest (fr. Jordán)
! středa
19:30 společenství modlitby – sakristie
20:00 příprava katechumenů (fr. Jan – malá
hovorna)

! čtvrtek
19:15 Schola Dominicana – zkušebna
nová příprava katechumenů v 19:30 po ne-
šporách (malá hovorna)
! neděle
16:00 Presidium Mariiny Legie (v. hovorna)

Modlitba křížové cesty
vždy v pátek od 17:30 v kapli sv. Zdislavy;
navíc ve Svatém týdnu ve středu 7. 4. v 20:30
na Petříně (sraz u 1. zastavení).

Slavení velikonoc v kostele sv. Jiljí
Květná neděle
9:30 mše sv. (slavnost. vstup, zpívané pašije)
12:00 mše sv. v polštině (slavnostní vstup)
18:30 mše sv. (začínáme průvodem s ratolest-
mi z ambitů, zpívané pašije)
Zelený čtvrtek
18:30 mše sv. na památku Večeře Páně
po ní adorace do 20.30

Velký pátek 5. pražské – 8. 4. (výjimečně na Zlíchově po
7:00 temné hodinky (horæ tenebræ) v kostele obřadech začínajících v 18:00) a 22. 4. u sv.
12:15 sexta + modlitba kajících žalmů Jiljí, kdy setkání začíná modlitbou růžence
15:00 křížová cesta v kapli sv. Zdislavy v 18:00 v kostele
18:30 velkopáteční obřady se zpívanými
pašijemi a uctíváním kříže
Bílá sobota
7:00 temné hodinky (horæ tenebræ) v kostele
10:00 obřad Effata v kapli sv. Zdislavy
21:00 velikonoční vigilie (začínáme svěcením
ohně a paškálu v ambitech)
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
9:30 mše sv., po ní žehnání velik. pokrmů
12:00 mše sv. v polštině
18:30 mše sv., po ní žehnání velik. pokrmů
Pondělí velikonoční
mše sv. v 9:30, 12:00 v polštině a v 18:30

Rozšířená možnost zpovědi
pondělí až středa Svatého týdne od 17:00 Páně: F. X. Brixi, Missa brevis sollemnis in D
Zelený čtvrtek 16:00 - 18:15; Velký pátek od pro sbor, sóla, orchestr a varhany, František
15:00 - 18:15; Bílá sobota jen na požádání Picka (1873 - 1918), Offertorium „Terra

Zpověď v cizích jazycích
Kromě dosavadních možností daných jazyko-
vými znalostmi bratří je možnost zpovědi
v cizích jazycích posílena tím, že do našeho
konventu byl asignován P. Matouš Videman
OP (*1921), který sloužil dlouhá léta jako
zpovědník z papežského pověření (papežský
penitenciář) v papežské bazilice Santa Maria
Maggiore v Římě. Je schopen zpovídat ital-
sky, německy, francouzsky a portugalsky.
Obvykle zpovídá před večerní mší sv. cca
18:00 - 18:25, dále je možno domluvit u něj
zpověď na telefonním čísle 224 218 443.

Setkání Sdružení kněží a jáhnů sv.
Dominika 20. 4. od 10:00 v klášteře sv.
Jiljí. Zahájení mší svatou.

Setkání Laických sdružení sv. Dominika
2. pražské – 1. 4. v 19:30 v hovorně kláštera
3. pražské – 26. 4. po nešporách (cca 19:45)
obláčka jedné sestry v kostele sv. Jiljí
4. pražské – 3. 4. v 8:30 v kapli sv. Zdislavy

Slavnostní liturgie
4. 4. v 18:30 – Květná neděle: Dominikánské
chorální pašije, chorální a lidový zpěv. Zpívá:
Schola Dominicana, diriguje + varhany: Petr
Chaloupský
8. 4. v 18:30 – Zelený čtvrtek: Vícehlasá
moteta a chorální liturgické zpěvy. Zpívá:
Schola Dominicana, diriguje + varhany: Petr
Chaloupský
9. 4. v 18:30 – Velký pátek: Dominikánské
chorální pašije, vícehlasá moteta a chorální
liturgické zpěvy. Zpívá: Schola Dominicana,
diriguje: Petr Chaloupský
11. 4. v 18:30 – Slavnost Zmrtvýchvstání

tremuit“ + lidový zpěv. Zpívá: Wowes Colle-
gium, diriguje M. Franěk, varh. P. Chaloupský

Mariánská pobožnost
sobota 3. 4. 17:00 růženec u nové sochy
Panny Marie (Celetná ul.) a procesí s obra-
zem Panny Marie Rynecké ke sv. Jiljí, 17:45
loretánské litanie, zasvěcení Panně Marii,
růženec, 18:30 mše sv.

cyklus přednášek
SV. TOMÁŠ – TEOLOG VE SVÉ
DOBĚ A PRO KAŽDOU DOBU
přednáší P. Tomáš Pospíšil OP

27. 4. 2004 v 19:45 v čítárně kláštera

Hnutí Světlo - život (oázy)
20. 7. - 5. 8. 2004 prázdninová oáza živé
církve. Informace fr. Jan OP (jan@op.cz)

Večerní evangelizační škola („VEŠ“)
kurs přípravy laiků pro svědectví slovem
neboli škola evangelizace. Setkání jsou každé
úterý v 18:00; informace: jan@op.cz.
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PLZEŇSKÝ KONVENT
Přednášky
! Filosofie – téma Podstatné problémy filo-
sofie přednáší každou 3. středu v měsíci od
19:15 do 20:30 Jiří Fuchs.
! Katechismus. Přednáší fr. Cyprián každé
1. a 2. úterý v měsíci od 19:15 do 20:00.
! Dogmatika. Přednáší fr. Cyprián každé 3.
a 4. úterý v měsíci od 19:15 do 20:00.
Přednášky se konají ve společenském sále
kláštera.

Liturgie Svatého týdne a Velikonoc
Zelený čtvrtek
Missa chrismatis (katedrála) 9:00
Mše sv. na pam. poslední večeře 18:00
Celonoční adorace v Getsemanské zahradě

Velký pátek
Temné hodinky 7:00; Křížová cesta 15:00
Velkopáteční obřady 16:00

Bílá sobota
Temné hodinky 7:00; Velik. vigilie 20:00

Boží hod Velikonoční
Mše svatá 7:30, 9:00, 18:00

Velikonoční pondělí
Mše svatá  9:00, 18:00

OLOMOUCKÝ KONVENT
Přednášky
I. Úvod do studia sv. Tomáše Akvinského
přednáší P. Štěpán M. Filip OP
1. 4., 6. 5. a 3. 6.
II. Církev a stát
přednáší P. Damián Němec OP
15. 4.  a 13. 5. 
III. Katecheze o modlitbě a svátostech
přednáší P. Antonín Krasucki OP
22. 4. a 17. 6.
IV. Úvod do Písma svatého
přednáší P. Pavel M. Mayer OP
29.4., 27. 5. a 24. 6.
V. Podstatné problémy filosofie
přednáší Jiří Albert Fuchs, terciář OP

14. 4., 12. 5. a 9. 6. růžence za nenarozené děti a jejich rodiče, chozí informační příprava v místech konání
Přednášky se konají v přednáškovém sále v 18:00 v klášterním kostele mše sv. za zasta- a spolupráce s místními faráři a věřícími.
kláštera (Slovenská 14) vždy od 19:30 hod. vení zla potratů – vede pí Markéta Tomeč- Další podrobnosti včas sdělíme.

vnitřní život kláštera: 
Ve dnech 1. - 3. 4. 2004 se uskuteční
kanonická vizitace formačního domu o. pro-
vinciálem fr. Alvarezem Kodedou O.P. 
2. - 18. 4. se všichni čeští novicové budou
účastnit velik. obřadů a pobytu v olo-
mouckém klášteře. Po té se vrátí do Zvolena.

Slavení Velikonoc:
Zelený Čtvrtek: večerní mše sv. 18:00 hod. 
Obřady Velkého Pátku: 15:00 hod. 
Vigilie Zmrtvýchvstání: So 21:00 hod. 
zpovídání: od soboty 3. 4. do středy 7. 4. od
16:00 - 18:00, Zelený Čtvrtek 16:00 - 18:00,
Velký Pátek 14:00 - 15:00 

každé třetí pondělí:
19:30 - 20:30 formační katecheze pro skauty
(ky) a rovery (ky) ve skautské kapli sv. Rafa-
ela na Polívkové ul. – vede fr. Romuald
každé úterý:
16:30 Legio Mariae (past. místnost 1) – růže-
nec, četba 8. kap. Lumen gentium o P. Marii
pod vedením fr. Romualda
19:30 příprava na svátosti (sál kláštera) –
vede fr. Romuald

každé třetí úterý:
16:16 skautská mše sv. v našem klášterním
kostele – nejbližší bude 20. dubna

každou středu:
studentská snídaně: (6:00 mše sv. + spol.
modlitba na vrátnici kláštera + snídaně v re-
fektáři kláštera) 
20:15 Společné čtení Summy theologiae Sv.
Tomáše Akvinského (past. místnost 1) – vede
fr. Romuald

každý čtvrtek:
20:00 společenství mladých manželských
párů a rodin – vede fr. Romuald 

Každý poslední čtvrtek v měsíci v 16:00
před olomouckou porodnicí se koná modlitba

ková – doprovázejí frr. Pavel a Romuald Vítáme jakýkoliv druh účasti na misiích

každou neděli: 
po konventní mši sv. v 9:30 možnost rozho-
vorů u kávy a čaje v křížové chodbě kláštera
19:00 Společenství mládeže a starších roverů
a roverek – vede fr. Antonín 
19:00 Společenství mediků– vede fr. Pavel 

Společenství Neokatechumenátu je vždy
v pondělí a ve středu od 19:15 v sále.
Doprovázejí: frr. Antonín a Štěpán. 

19. dubna proběhne další setkání Junior
Klubu KDU-ČSL, jehož formaci se věnuje fr.
Romuald. Na programu je setkání s olo-
mouckým hejtmanem Březinou. 
17. dubna proběhne další setkání nově
založeného laického sdružení sv. Dominika
v Rožnově. 
25. dubna proběhne další setkání terciářů
Trávník v Kroměříži. 
23. - 25. dubna se uskuteční setkání vysoko-
školáků na Velehradě. Zpovídací a jinou
službou doprovází fr. Romuald 

LETNÍ MISIE
Kazatelské středisko organizuje na léto 2004
dvoje misie:

23. 7. - 1. 8. ve Stodě u Plzně
20. 8. - 29. 8. v Úboči a Kolovči u Domažlic

V obou případech se na přání otce biskupa
Františka Radkovského vracíme na místa, kde
jsme již jednou byli, abychom navázali na
misii předchozí. Hlavním zázemím pro misij-
ní tým bude na obou místech fara, v Kolovči
by navíc část misionářů mohla bydlet ve
věřících rodinách jako posledně. Misie by
měly mít podobný osvědčený průběh jako
loni v Toužimi (krátká rekolekce a snaha
různým způsobem učinit krok k místním
obyvatelům a nabídnout jim zprostředkování
pravé víry). K našim misiím patří též před-

a všechny moc prosíme o modlitby.
Přihlášky: fr. Pavel Mayer OP, Slovenská 14,
772 00 Olomouc, tel. 585 230 764, mobil:
602 858 800, e-mail: pavel@op.cz

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, irenej@op.cz

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

DOMINIKÁNI NA INTERNETU
www.op.cz

Těšíme se na Vaše ohlasy a nové informace
k zveřejnění. Sháníme „krajské dopisovatele“
za jednotlivé komunity, skupiny apod., kteří
se budou starat o aktualizaci údajů (např.
o bohoslužbách, kontaktech, pravidelných
akcích) a budou nás informovat o životě
a dění v daném místě.

Jáchym, jachym@op.cz

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 všech-
ny lidi dobré vůle ke společné modlitbě rů-
žence a proseb za nenarozené děti, těhotné
maminky, zdravotnický personál a jiné potře-
by. Scházíme se pravidelně každý první a tře-
tí čtvrtek v měsíci od sedmi hodin ráno a kaž-
dý 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 porod-
nicí, Obilní trh; každou 2. sobotu v měsíci
v 16 hodin v Kladně v posluchárně nemoc-
nice. Pán Bůh zaplať všem, kteří jsou s námi
spojeni v modlitbě.
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Stálé studium
Drazí bratři a sestry,
srdečně Vás všechny zdravím z Olomouce.
Obracím se na Vás ve věci stálého studia, které zůstává i nadále otevřené pro členy
celé dominikanské rodiny u nás. 
Tento akademický rok je zasvěcen Duchu Svatému a jeho darům. Po první přednášce,
kterou měl 22. 11. 2003 otec Benedikt Mohelník OP, proběhne nyní druhá přednáška,
na kterou Vás všechny co nejsrdečněji zvu. Jejím tématem bude Sedm darů Ducha
Svatého. Přednášejícím bude otec ThLic. Jaroslav Filka, odborný asistent na katedře
spirituality na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
který se tomuto tématu věnuje již delší dobu a vedl o něm na fakultě semináře.
Přednáška proběhne pravidelně, tedy v sobotu před III. nedělí velikonoční, která letos
připadá na 24. dubna. Místem jejího konání bude přednáškový sál našeho kláštera
v Olomouci na Slovenské ul. 14. Začátek bude jako obvykle v 9,30 hod. a konec
někdy po poledni.
Zvláštním způsobem zvu ty bratry, jichž se to přímo týká (ffr. Mannesz, Ignác,
Antonín, Pavel, Cyril, Martin, Irenej, Romuald, Cyprián, Petr). Prosím ty, kteří budou
chtít zůstat na oběd, aby mi to dali vědět na můj e-mail (stepan@op.cz).

P. Štěpán M. Filip OP

Jak zdokonalit svoji podobu?
Milá dominikánská rodino, alespoň Vy, co máte občas přístup k internetu jste už jistě
navštívili naše dominikánské stránky www.op.cz a možná byste se rádi vyjádřili
k tomu, jak vypadají (k tomu, co obsahují a také ještě neobsahují se moc nevyjadřujte
a radši nabídněte svou pomoc). Pokud byste měli nějaké konstruktivní návrhy
zpracované buď elektronicky nebo jednoduše namalované na papíře, směřujte je
prosím nejlépe na promotora pro internet (fr. Cyprián Suchánek OP, Jiráskovo nám.
30, 326 00 Plzeň, cyprian@op.cz). Pokud budou návrhy pro náš tým alespoň zčásti
přijatelné a realizovatelné, rádi je zapracujeme. Promotora pro kázání velmi oslovily
české stránky Rádia Vatikán – můžete se také inspirovat (www.radiovaticana.cz).
Předem děkuji za vstřícnost a pomoc.

fr. Cyprián OP

Koordinace překladatelské činnosti
Milí bratři a sestry, občas se nám stále ještě stává, že na dvou místech provincie
zároveň vznikají české překlady téhož textu, aniž by překladatelé cokoli tušili a věděli
o sobě navzájem. Abychom napříště zamezili tomuto zbytečnému plýtvání našich sil,

moc Vás prosíme, pokud se rozhodnete překládat nějaký text, předejte o tom zprávu
sestře Dagmar Ester Kopecké na adresu redakce.
Zároveň Vás také prosíme, pokud máte k dispozici překlady různých studijních textů
či záznamy přednášek, které jste pořizovali pro potřeby svoje či své komunity, zda
byste je mohli poskytnout celé dominikánské rodině, např. k otištění v OPusculu.
Děkujeme

fr. Pavel OP

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
sekretariát Mons. Dominika Duka OP a redakce Salve: 495 063 625

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
  2. 4. Fr. Jan Vianney Hub 88. narozeniny
  3. 4. Fr. Antonín Krasucki 40. narozeniny
  8. 4. S. M. Roberta Ševčíková 29. narozeniny
12. 4. S. M. Školastika Plátková 78. narozeniny
14. 4. S. M. Egidie Kalábová 89. narozeniny
15. 4. S. M. Kampiana Heřmanová 88. narozeniny
16. 4. S. M. Doubravka Rubešová 30. narozeniny
18. 4. S. M. Bernadeta Prášková 26. narozeniny
20. 4. S. M. Dominika Marie Slezáčková 30. narozeniny
24. 4. S. M. Ambrožka Nováková 49. narozeniny
26. 4. Fr. Dominik Duka 61. narozeniny
30. 4. S. M. a Jesu Hostia Olejníčková 50. výročí slavných slibů

S. M. Anunciáta Šromová 50. výročí slavných slibů
S. M. Zdislava Černá 50. výročí slavných slibů
S. M. Jacka Křižanovská 10. výročí slavných slibů

BLAHOPŘEJEME!

Seslal jsem tedy Slovo, svého jednorozeného Syna, které se spodobilo s tímto mrtvým
synem z lidského rodu, a to díky spojení mé božské přirozenosti s vaší lidskou; se všemi
údy se spojila tato božská přirozenost, to jest má moc, moudrost Syna, slitovnost Ducha
svatého; já, celý Bůh, hlubina Trojice, se spojila s vaší lidskou přirozeností a vzala na
sebe její podobu. Po tomto spojení sladké a láskyplné Slovo vykonalo další spojení, když
se s láskou rozeběhlo k potuponé smrti na kříži. Na něm rozpřáhl ruce. A v tomto spojení
obdaroval mrtvého syna sedmi dary Ducha svatého, dýchl mu do úst duchovní touhy
a vytrhl ho smrti ve svatém křtu. A lidský rod, který byl do té doby mrtvý, na znamení
života začal dýchat a vydechl ze sebe sedm smrtelných hříchů. Tímto způsobem se stává
zahradou bohatou na sladké a chutné plody.

(sv. Kateřina Sienská, Dialog 140)



Bůh nás miloval věčnou láskou
a otevřel nám v Srdci svého Syna
pramen milosti a slitování.

(Jer 31, 3)

S vírou ve vzkříšení a věčný život oznamujeme,
že po životě naplněném prací pro spásu duší,

obětmi a utrpením
byl Nejvyšším Veleknězem povolán na věčnost

o prvním pátku dne 5. března 2004

P. FRANTIŠEK ANTONÍN ŠVERCL OP

kněz dominikán kláštera sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.

Narodil se 16. července 1931 v Praze na Žižkově. Dětství prožil v Lysé
nad Labem. V letech 1947-1951 studoval na Střední průmyslové škole
textilní ve Dvoře Králové. Do roku 1959 pracoval v továrně Elite který byl v továrně Elite šéfem mé babičky, která si musela jako „pozůstatek
Varnsdorf, kde se seznámil se sestrami dominikánkami a jejich prostřed-
nictvím s řádem sv. Dominika. Poté odešel na brigádu do dolů na
Sokolovsku.  Na Chlumu sv. Máří se setkával s O. Metodějem Habáněm.
Jeho povolání pozvolna uzrávalo. V roce 1960 zahájil studium na
Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Na kněze byl
vysvěcen 27. června 1965 v Litoměřicích. V duchovní správě působil
v Litoměřicích a Hrubém Jeseníku. V roce 1967 vstoupil do řádu sv.
Dominika a 7. prosince 1968 složil řeholní sliby. Od té doby žil
a pracoval u hrobu sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Do roku 1973
působil jako administrátor farnosti, poté byl zaměstnán v závodě NISA
v Jablonném. V roce 1990 se vrátil do veřejné kněžské služby, ve které
působil až do roku 2000. Poslední léta života strávil v charitním domově
sv. Václava ve Staré Boleslavi. Poslední měsíce trpěl zhoubnou nemocí.
Zemřel v nemocnici v Hradci Králové. Do posledního dechu při plném
vědomí nesl svůj kříž. Jeho život byl modlitbou a modlitba životem.

S naším spolubratrem jsme se rozloučili
v pátek 12. března 2004 při mši sv.

v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.
Tělo našeho bratra bylo uloženo do rodinného hrobu

v Lysé nad Labem.

Ať odpočívá v pokoji. Amen.

8 PPPP VZPOMÍNKA NA OTCE FRANTIŠKA

Vzpomínka na otce Františka
Ve věku 73 let zemřel 5. března 2004 o prvním pátku v královéhradecké

fakultní nemocnici Otec František Antonín Švercl OP. Málokdo z nás věděl,
že je původem Žižkovák křtěný Vltavou. Přesto rozum začal bráti na základní
škole v Lysé nad Labem, která se stala jeho domovem. Zde se také zrodilo
jeho kněžské povolání a přátelství ze školních lavic se spolumini-
strantem Františkem Angelikem Fišerem OP ho později přivedlo k Otci Meto-
dějovi Habáňovi OP.

První kroky Františka přivedly do františkánského juvenátu v Kroměříži.
Střední průmyslovou školu textilní však nakonec absolvoval ve Dvoře
Králové. Tato profese ho přivedla do Varnsdorfu, kde v té době byly nasazeny
do textilních továren internované řeholnice, mezi nimi i sestry dominikánky.
Tam jsem také prvně u oltáře děkanského kostela viděl ministrovat Františka,

živnostenské třídy“ přivydělávat na důchod.

Varnsdorf znamenal pro Františka místo, kde se vytvořilo přátelství mezi
sestrami mniškami dominikánkami, novicem Angelikem Fišerem, Otcem
Metodějem a manžely Rádlovými, u kterých Otec Metoděj v civilním zaměst-
nání našel útočiště. V atmosféře tohoto přátelství se zrodilo i Františkovo
dominikánské povolání. Aby mohl studovat teologickou fakultu, musel
prokázat svůj „kladný poměr k socialistickému zřízení“ prací na dolech.
Útočiště našel u Panny Marie na Chlumu u sv. Maří u Otce Metoděje Habáně,
kde měly také útočiště synové hraběte Dohalského z Lysé nad Labem. Po léta
se ukazoval na chlumském proboštství empírový pokoj se vznešeným titulem
„Tondaszimmer“. Tento rezidenční Františkův pokoj jsem poznal až v době,
kdy si už kněz František odbyl svá učednická léta na litoměřické konzistoři,
coby odborná účetní síla a byl duchovním správcem v Hrubém Jeseníku na
Nymbursku v rodišti mé babičky. Dodnes si farníci vyprávějí o knězi, který
jim opravil kostel a stal se jejich duchovním otcem.

Od roku 1969 působil Otec František jako kněz dominikán u sv. Paní
Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Léta účetní a smysl pro praktický život
ho udělaly hospodářem, který zajišťoval chod tohoto domu a vytvářel domov
příchozím. První léta dozvuku Pražského jara dovolily přítomnost mužské
i sesterské komunity u sv. Zdislavy. Společný chór v poutním kostele sv.
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Vavřince přitahoval poutníky a především mladé lidi. Tak se Jablonné stalo odborné péče vedly Františka k rozhodnutí odejít k Panně Marii k paládiu
kolébkou řady řeholních povolání jak bratří, tak sester. Do této komunity
krátce patřil i tehdejší Otec provinciál Ambrož Svatoš a častým hostem býval
Otec Metoděj Habáň. Léta konsolidace husákovského režimu dopadla i na
Jablonné. Spolupráce s Otcem Angelikem Fišerem a jeho rančem skončila
uvězněním prvního kněze po Pražském jaru – spolupřekladatele českého
ekumenického překladu Bible (Žalmy). Tak skončila i ekumenická spolupráce
i pohostinství překladatelskému týmu v prvních letech života komunity. Živé
centrum dominikánského setkávání, jako i kontakty Otce Jindřicha s evange-
lickým pastorem Milošem Rajchrtem a jeho Plastic people vrcholí v roce 1978
uvězněním druhého dominikána. A tak František spolu se sestrami Malvínou
a Eliškou, jako trojlístek vytrvávají a zahajují svou zákopovou válku
s režimem, který se rozhodl skoncovat s řeholními komunitami vytvořenými
v Pražském jaru 1968.

Byl to Františkův nápad, aby mladí dominikáni, kteří cítili své spojení
s hrobem sv. Zdislavy, podepsali svůj slib věrnosti a tento dokument byl
vložen pod lebku sv. Zdislavy nad jejím hrobem. Bylo to v duchu slov
statečného a dobrodružného Otce Baptisty Bárty OFM z Liberce. A tak
Liberec u františkánů a Jablonné u dominikánů se staly znamením odporu.
Později po návratu Otce Jindřicha se zdislavská pouť stala demonstrací, ale
také jasným voláním po svobodě v letech, kdy se mnozí domnívali, že je třeba
přežít v klidu, ohnout hřbet a poslouchat, co říká strana a vláda, co vzkazuje
hnutí Pacem in terris a vyžadují církevní tajemníci za přímého řízení státní
bezpečnosti. Otec Jindřich byl hlásnou troubou, František zajišťoval týl
a dával duchovní inspiraci. On nás učil taktice nutit protivníka, aby v nás
neviděl jenom nepřítele, ale také lidi, kteří touží po obrácení a spáse nepřátel.
Nebylo to snadné, ale minulá doba mu dala za pravdu. Nebýt tohoto zákopu,
těžko by po listopadu 1989 mohla provincie zahájit svůj život. Byl spolu
s Otcem Jindřichem vojákem první linie. To nejsou gardové, přehlídkové
pluky, jsou to unavení vojáci v potrhané uniformě. Chybí jim zuby, občas
i ucho. Nedokáží pochodovat slavnostním krokem, kulhají, protože zranění
bolí. Je nemůžou kontrolovat úředníci ze štábu, ale jim patří obdiv frontových
velitelů. Vojáci z prvních linií tvoří elitu veteránů.

Léta tohoto nasazení se musela projevit, a tak jsme se rozloučili před
čtyřmi lety s Otcem Jindřichem Gajzlerem. Zdravotní stav a potřeba stálé

České země, kam jako chlapec putovával s rodiči, neboť Lysá je pár kilometrů
od Staré Boleslavi. Staroboleslavská Panna Maria je určitě sestrou Chlumské
Panny Marie, nebo to tak není? Poslední roky těžké nemoci prožil ve stínu
mučedniště sv. Václava, jak říkával Otec biskup Lebeda. Statečně bojoval
poslední týdny svého života na nemocničním lůžku ve fakultní nemocnici
v Hradci Králové. Vydýchal svého ducha do rukou Nebeského Otce. U jeho
lůžka se setkávala dominikánská rodina i jeho přátelé a jakoby v duchu byli
s ním tam v Jablonném u Paní Zdislavy.

Ona je Paní, říkával. A já věřím, že tato Paní, tak jako císařové a vojáci,
připravila svému veteránovi Františkovi čestné místo. A tak jako tam u Ní
v Jablonném byl doma, bude mít své doma u Ní v českém nebi.

Fra a Dominik Duka OP

PROSBY O MODLITBY

˜ za magistra řádu

˜ za úspěch generální kapituly definitorů, která se bude konat v červenci 2004

˜ 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 nemocné členy dominikánské rodiny

˜ za P. Václava Bernarda Zemance z Jilemnice

˜ za vážně nemocného syna jedné naší sestry z LSsD

˜ za syna Jaroslava

˜ za těžce nemocného bratra Bohuslava

˜ za Boží pomoc při zakládání duchovní komunity tělesně postižených mužů

v Jablonném v Podještědí

˜ za Boží pomoc při hledání vhodného zaměstnání pro fr. Lorenza z MS Trávník

˜ za naše bratry a sestry působící ve školství
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LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
SVOLÁVACÍ LISTINA NA ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY
LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA

adresovaná
– všem členům provinční rady LSSD
(tj. představeným všech místních sdružení nebo jejich zástupcům
a promotorovi pro dominikánské konsociace, o. Pavlu Mayerovi OP)

– ekonomovi LSSD
– sociovi provinčního moderátora
– asistentovi provinčního moderátora pro formaci

Milí bratři a milé sestry,

v souladu s čl. 57 a 58 Partikulárních směrnic Laických sdružení sv. Dominika
svolávám zasedání provinční rady Laických sdružení sv. Dominika, které se bude
konat v sobotu 15. 5. 2004 od 9:30 hodin v dominikánském klášteře v Olomouci
(Slovenská 14) s následujícím rozvrhem: 9:30 mše sv. v klášterním kostele
Neposkvrněného početí Panny Marie, 10:30 jednání, 11:45 hodinka během dne, 12:00
oběd (cena oběda 50 Kč), 13:00 pokračování jednání, předpokládaný závěr kolem 15.
hodiny

Program jednání:

— zpráva promotora pro dominikánské konsociace
— zpráva provinčního moderátora
— zpráva o hospodaření
— formace
— zahraniční kontakty (setkání dominikánských laiků ve Walberbergu)
— varia (prostor pro informace o různých projektech a aktivitách, o činnosti
jednotlivých místních sdružení; každý člen LS může posílat návrhy a žádosti
provinční radě – čl. 58 Partikulárních směrnic LS)

Přihlášky na zasedání zašlete do 1. 5. 2004 provinční moderátorce (Dagmar

Ester Kopecká, Na Zlíchově 221/8, 152 00 Praha 5, tel./zázn. 251 554 669,

e–mail: ester@op.cz).

Dagmar Ester Kopecká, provinční moderátor LSSD

SETKÁNÍ FORMÁTORŮ LSSD
se bude konat v sobotu 17. dubna 2004 od 9:00 hodin v čítárně dominikánského
kláštera v Praze (Husova 8, Praha 1 – Staré Město). Setkání je určeno především pro
novicmistry sdružení a pro ty, kdo se podílejí na formaci. Zváni jsou ale i všichni
ostatní členové i nečlenové, kteří mají zájem vyslechnout přednášky na témata
z našeho formačního programu.

PROGRAM

  9:00 mše sv. v kapli sv. Zdislavy
  9:45 P. Martin Dvořák OP: úvodní promluva na téma Milost S(s)lova (kaple sv.

Zdislavy)
10:00 občerstvení (čítárna)
10:30 Tomáš Jan Machula: Slovo v Písmu svatém (čítárna)
11:30 diskuse (čítárna)
12:00 Jan Jáchym Beneš: Slovo v liturgii; nácvik zpěvu (sekvence Victimae paschali

a další) (čítárna)
12:45 sexta
13:00 oběd (refektář)
14:00 Eva Imelda Fuchsová: Milost S(s)lova (čítárna)
14:45 Lectio divina na téma Slovo (čítárna)
16:00 latinský zpívaný růženec (kaple sv. Zdislavy)

Přihlášky na toto setkání zašlete do 1. 4. 2004 provinční moderátorce.

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)
Termíny setkání pro rok 2004: 22.-25. 4. exercicie; 8. 5.; 12. 6.

MS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
(představená Ludmila Monika Mohelníková)
Po téměř dvouletém zkušebním setkávání a katechezích slavnostně proběhlo 6. března
první oficiální setkání laiků sv. Dominika v Rožnově pod Radhoštěm. Jsme velmi
vděčni otci provinciálovi Alvarezovi Kodedovi OP, který s účinností od 1. března
2004 zřídil naše místní sdružení a svěřil je ochraně Panny Marie, sv. Otce Dominika
a sv. Růženy z Limy. Moderátorem sdružení byla na jeden rok ustanovena sestra
Ludmila Monika Mohelníková a za řádového asistenta byl ustanoven fr. Romuald
Štěpán Rob OP. Zároveň nás vyzval, abychom pečlivě hledali a zachovávali cestu
svatého otce Dominika, pečovali jeden o druhého a žili život příkladných křesťanů
a apoštolů v modlitbě, kajícnosti a úsilí o spásu duší. Vyjádřili jsme přesvědčení, že
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jsem si vědomi odpovědnosti, která vyplývá z našeho krásného poslání. Zveme všechny na naše další setkání, které proběhne proběhne 3. dubna s obvyklým
Zároveň chceme poděkovat fr. Bernardovi Špačkovi OP, který svým působením na programem. Od 8.30 Chvály v kapli sv. Zdislavy, v 9 hodin mše svatá a pokračování
Hutisku v době komunistického útlaku připravil jádro našeho společenství, když ve velké hovorně.
přijímal laiky do dominikánské rodiny. Nemalým podílem působil a připravil naše
sdružení k „narození“ fr. Česlav Plachý OP. Moc děkujeme! 
Také jsme vyjádřili vděčnost otci Jiřímu Poláškovi, faráři farnosti Rožnov, za
velkorysé přijetí našeho společenství do farní rodiny a možnost využívat prostor fary
a pastoračního domu k setkávání a katechezím. 
Setkání probíhají podle již osvědčeného programu: 8:30 příležitost ke svátosti smíření;
9:00 mše sv. ve farním kostele pro celou farnost. Následuje katecheze v pastoračním
domě nebo na faře. Právě jsme dokončili komentovanou četbu dekretu o apoštolátu
laiků Apostolicam actuositatem II. vat. koncilu a společně jsme souhlasili s novým
tématem četby věroučné konstituce o církvi Lumen gentium. Po katechezi následuje
diskuze. 
Našeho prvního oficiálního setkání se také mimořádně účastnil náš bratr Miroslav
Gabriel Částek, který po katechezi přispěl zajímavými zkušenostmi ze svého způsobu
apoštolátu. Po obvyklém programu jsme společně slavnostně poobědvali a pokračo-
vali v přátelských rozhovorech. (Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě vynika-
jícího jídla!) Další setkání proběhne 17. dubna. 

MS TRÁVNÍK (představený Josef Lorenzo Šebestík)
Další setkání našeho sdružení proběhla 15. února a 14. března – první v rodinném
domku manželů Šebestíkových v Trávníku a druhé v kroměřížském bytě sester
Akubžanových. Po obvyklé úvodní rozjímavé modlitbě růžence následovaly
katecheze s diskuzí. Plánovala se květnová katecheze o růženci s nedělní mší sv. pro
farnost a také farní zájezd do rakouského poutního místa Mariazell.
Během celého setkání jsme bouřlivě slavili blížící se svátek našich dvou Josefů. 
Příští setkání se koná 25. dubna v Trávníku. 

3. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Eva Terezie Chaloupská)
Zveme Vás na setkání, která se konají v klášteře u sv. Jiljí. Každé setkání začíná
v 18:00 modlitbou růžence, pokračuje v 18:30 mší svatou, 19:15 nešporami; ~19:30
setkání v hovorně nebo zimním chóru, kde proběhne přednáška na dané téma.
Nejbližší setkání proběhne 26. 4. 2004 – obláčka sr. J. Černovské v kostele sv. Jiljí po
nešporách (19:30). Podrobnosti a další termíny na adrese www.laici3ps.op.cz.

4. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Při našem setkání 6. března 2004 vstoupily do našeho sdružení sestry Marie Foltová,
která přijala jméno Imelda a Olga Göpfertová, jejíž řeholní jméno je Václava. Sdílejte
s námi naši radost nad obláčkou obou sester.

 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!

5. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Dagmar Ester Kopecká)
Pravidelná setkání: 8. 4. Zelený čtvrtek na Zlíchově (přihlášky na toto setkání do 1. 4.
2004); další setkání opět v klášteře sv. Jiljí: 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6. 2004
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
Rekolekce: 11. - 13. 6. 2004

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA
Bernard z Clairvaux: O milosti a svobod-
ném rozhodování
Překlad z latiny PhDr. Markéta Koron-
thályová, úvodní studie Ctirad V. Pospíšil.
Karolinum, brož., 93 str., 120 Kč

Flavius Iosephus: Válka židovská I., II. díl
První svazek, nazvaný Válečná předehra
a druhý svazek Zkáza Jeruzaléma. Přeložili
Jaroslav Havelka a Jaroslav Šonka.
Academia, váz., 295 Kč

Jacques Philippe: Vnitřní svoboda
Síla víry, naděje a lásky.
KN, brož., 129 str., 119 Kč

André Louf: V milosti Boží
Rozhovor s trapistou.
KN, brož., 125 str., 129 Kč

Milena Bartlová: Mistr Týnské kalvárie
Český sochař doby husitské.
Academia, váz., 181 str., 195 Kč

Pavel Vodvářka: Křížová cesta pro nemocné rakovinou MCM, brož., 111 str., 94 Kč

Benedikt Spinoza: Pojednání o nápravě rozumu a o cestě, kterou je veden přímo
k pravému poznání věcí
Bilingva. Přeložil, poznámkami a úvodním slovem opatřil Martin Hemelík.
Filosofia, váz., 133 str., 180 Kč
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Dominik Alois Marek OP: Vznik, struktura a hodnota našeho poznání
Matice cyrilometodějská, Olomouc 2003

Recenze autora: 
Kniha sleduje vznik poznání, jak jej popsali nejstarší filosofové. Jedním z hlavních
problémů je vztah mezi poznávaným objektem a poznávajícím subjektem. Na
smyslové poznání navazují představy a dále poznání rozumové. 
Pravda je shoda mezi poznávaným předmětem a myslí člověka. Shoda vzniká tím, že
vlivem smyslového poznání skrze představy vzniká v mysli člověka poznávací podoba
(species intentionalis). M. Sobotka v knize Descartes Úvahy o první filosofii, popírá
působení předmětu na mysl člověka, tak jak je popisuje scholastika. Tvrdí, že
„předměty vědomí svědčí nyní bezprostředně pouze o sobě samých, nikoliv už
o existenci a povaze vnějšího světa. Z toho vyplývá, že svět, který se jeví naivnímu
vědomí jako fakt, je ve skutečnosti pouze míněným.“ (str. 19). Ale protože M.
Sobotka neví, že výraz species má ve scholastické filosofii dvojí význam, je proto
jeho argumentace chybná. Následkem toho je pravdivé, že naše poznatky vznikají
působením vnější skutečnosti a definice pravdy záleží ve shodě mezi poznávanou věcí
a poznatkem v naší mysli. Tento omyl měl vliv na evropskou filosofii a je patrný do
dnešních dnů. 

NEKROLOGIUM
4. dubna 1929

zemřel v Olomouci P. Vojtěch Stárek. Narodil se 5. února 1898 v Kloboukách
u Brna, 8. září 1916 složil sliby a na kněze byl vysvěcen 25. července 1920
v Olomouci. Studoval v Římě. Působil pak v Olomouci jako učitel chorálu a liturgie.
Jako katecheta vyučoval na měšťance v Hodolanech. Byl činný i literárně – přeložil
Klugovu knihu Věčná tesknota, napsal řadu článků do Růže dominikánské a jiných
časopisů. Na žádost příbuzných byl pohřben do rodinného hrobu v Brně.
Ať odpočívá v pokoji.

Jako by vám sladké a láskyplné Slovo, můj Syn, řeklo: „Podívejte, vystavěl jsem vám
cestu a otevřel jsem bránu svou krví: Ať na ní neochabne vaše úsilí, neusedejte se
svou sebeláskou a nevědomostí, která vám nedovoluje poznat, kudy vede cesta dál,
a se sebevědomím, že si způsob služby najdete sami a nebudete hledat ten, který vám
dávám já. Já jsem pro vás vystavěl rovnou cestu ze sebe samého, věčné Pravdy,
vtěleného Slova, a vyznačil jsem ji svou krví.“

(sv. Kateřina Sienská, Dialog 100)

SALVE. Revue pro teologii a duchovní život
Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové,  dominika@diecezehk.cz

1/04 – migrace a integrace
Z OBSAHU
Cizinec, který je v tvých branách (Lv 19, 34). Rozhovor s J. Voßem

Miloslav kardinál Vlk: Migrace v České republice a ve východní Evropě
Výzva pro církev a společnost

Albert-Peter Rethmann: Kdo patří k nám? Etické aspekty přijímání a integrace přistěhovalců

Tomáš Chudý: Přijímání druhého u Emmanuela Lévinase

Johann Baptist Metz: Křesťanství a cizinci. Perspektivy multikulturního náboženství

Pavel Vojtěch Kohut OCD: Nezapomínejte na pohostinnost (Žid 13, 2) 
Teologická a duchovní východiska jedné křesťanské ctnosti

Albert-Peter Rethmann: Počátky etiky migrace. Francisco de Vitoria OP a Salamanská škola

Obnovená pastorace migrantů a uprchlíků. Závěrečný dokument 5. světového kongresu
o pastorační péči migrantů a uprchlíků

Editorial
Vážení čtenáři,

je nesnadné žít v zemi, kterou v 19. st. železný kancléř Otto von Bismarck
nazval srdcem Evropy. Ještě neskončil problém emigrace a vzniká nám nový
problém – migrace, imigrace a integrace uprchlíků. Protože je moderní vždy
hledat viníka, mohli bychom začít od katolíků, přes sudetské Němce a skončit
u praotce Čecha. Přesto tudy žádná cesta nevede. Popravdě řečeno, zmíněné jevy
emigrace, migrace, imigrace a integrace jsou tak staré, jako lidstvo samo. Nyní
v době globalizace můžeme lépe chápat pošetilost nacionalismu, šovinismu
a rasismu a nejapnost odvolávání se na vědecké teorie, které měly tyto doktríny
ospravedlnit a prosadit. Tak jako ostatní obory lidského poznání došly na konci
20. století k určitému pokornému konstatování mezí, tak i v tomto případě
začínáme chápat historii s pokorou a vědomím, že ani my nejsme schopni mnohé
staronové problémy naší doby řešit snadněji a úspěšněji. Otázka soužití národů,
různých etnik či náboženských proudů vyvolává nová napětí a naše státy
nenacházejí jednoduchá řešení. Ve státě Izrael není snadné uplatnit principy
náboženské svobody, protože judaismus i islám mají jiné chápání vnitřního
spojení mezi náboženstvím a společností, než je tomu v pokřesťanské pluralitní
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demokracii. Tvrzení postmoderny, že právě křesťanství nebylo schopno vytvořit
pluralitní svobodnou společnost, nám na příkladě rozhodnutí francouzského
parlamentu („o šátcích“) dokládá frapantní pošlapání náboženské svobody
v moderní době. Nepřijde někdo s nápadem postavit novou „berlínskou zeď“ či
„železnou oponu“? Je skutečně možné nerespektovat historický vývoj jednot-
livých kultur a civilizací? Jsou lidská práva parciální pro euro-americkou západní
kulturu? Či bude snadnějším řešením uzákonit „stabilitas loci“ pro jednotlivé
občany v daném státě? (Což už tu také bylo!)
První letošní číslo revue Salve se pokouší ukázat čtenáři nejenom problematiku

migrace, ale také otázku integrace, která je možná jedině na základě přijetí
druhého, který je jiný, ale který jako člověk má právo na svobodný pohyb.
Biblické pojetí člověka, jak naznačují články P. Vojtěcha Kohuta OCD a J. B.
Metze, bytostně spojuje člověka s cestou. Jedna z definicí člověka zní: Homo
viator – poutník. Izraelští praotcové Abrahám, Izák, Jakub jsou kočovníci. Mojžíš
s izraelskými kmeny putuje 40 let po poušti. Bůh Starého zákona je Bohem
osobním – numen personale a doprovází svůj lid na jeho cestě. Křesťané jsou od
počátku nazýváni lidem cesty, teprve později přijmou označení christianoi –
kristovci. První List Petrův nazývá křesťana v tomto světě přistěhovalcem
a osadníkem (1Pt 2, 11). Druhý Adam Ježíš Kristus se nazývá Cestou.
Světící biskup J. Voß nás seznamuje s postojem německé církve k problémům

migrace. Pražský arcibiskup kardinál Vlk se ve své přednášce na kongresu
Renovabis rozhovořil o problematice migrace v naší vlasti. Etické hledisko přijetí
uprchlíků rozebírá v základním pojednání našeho časopisu prof. Albert-Peter
Rethmann. V tomto čísle také publikujeme podstatnou část Závěrečného
dokumentu 5. světového kongresu o pastoraci migrantů a uprchlíků, který
uspořádala Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí na cestách v Římě
v listopadu loňského roku. Stať profesora Salamanky Francisco de Vitoria OP
z 16. století nám ukazuje, že pro teology tato otázka není nová a že o její seriózní
řešení se jak teologie, tak církev snaží po 2000 let své existence. Tomáš Chudý
nám přibližuje, jak se tuto nesnadnou problematiku ve světle moderní filozofie
inspirované Starým zákonem snaží uchopit Emmanuel Lévinas.
Pokud se Vám některé články budou zdát příliš náročné, nechť Váš zrak spočine
na obrazovém doprovodu Francisca Correy a snažte se intuicí dopátrat, či nalézt
přijatelné řešení, které najde rovnováhu mezi svobodou, odpovědností a huma-
nitou, která nemůže rezignovat na přátelství, jež vneslo do naší civilizace
Evangelium.

Fra a Dominik Duka OP

ZE SVĚTA
Zemřel Otec Dominik Ambrož Maria Carré OP
V Paříži 15. ledna t.r. zemřel Otec Carré, přítel umělců, kazatel v katedrále
Notre Dame v Paříži, který byl v r. 1975 zvolen členem Francouzské
akademie (čtyřiceti nesmrtelných), po Otci Dominiku Henri Lacordairovi
druhý dominikán, kterému se dostalo této pocty.
Otec Carré se narodil v roce 1908 ve Fleury – les – Aubray (Loiret) jako syn
lékaře. Středoškolská studia absolvoval v koleji Panny Marie v Neuilly. Již
jako mladý člověk uvažoval o řeholním životě. Nejprve vstoupil k zahra-
ničním misionářům, ale v r. 1926 zakotvil u dominikánů. Na kněze byl
vysvěcen v r. 1933. Působil jako redaktor časopisu pro mládež. V době války
působil v hnutí odporu, rovněž tak se podílel na záchraně francouzských Židů.
Za tyto aktivity získal Válečný kříž a byl jmenován členem Čestné legie. V r.
1968 byl jmenován kaplanem Národní divadelní unie a hudebníků. Tento úkol
byl velmi nesnadný a několikrát v jeho prospěch musel zasahovat papežský
nuncius Mons. Roncalli (pozdější papež Jan XXIII.) Byl člověkem, který
hluboce žil ze síly Božího Slova. Jako první Francouz dával exercicie papeži
ve Vatikáně v r. 1964. Byl člověkem vysoké kultury, vždy diskrétní,
přátelský; hledal cesty sblížení kultury a křesťanství. V r. 1975 po smrti
kardinála Jean Daniélou SJ nastoupil na jeho místo ve Francouzské akademii.
O. Dominik Carré byl přijímán vždy jako kněz a řeholník a často sám
opakoval slova otce Henri Lacordaira: „Jsem kněz a nic víc.“

IDI II/2004, přeložil o. Dominik Duka OP

Leoninská komise v Paříži
Francie: Leoninská komise pro kritická vydávání děl sv. Tomáše Akvinského
10. června 2003 slavnostně zahájila svou činnost v Paříži. Oficiální sídlo
komise i nadále zůstává v Římě při Generální kurii, jíž přímo podléhá,
nicméně svou hlavní kancelář bude mít od této chvíle v Paříži, kde je možné
využít mnoha výzkumných center a knihoven, jež se orientují na středověk.

Kolace v Angeliku
Itálie: Plni odhodlání hrát aktivnější roli v životě univerzity pořádají tento rok
dominikánští studenti několik setkání pod názvem „Kolace v Angeliku“.
Doufají, že se jim tak podaří vytvořit kontakty umožňující vzájemné
intelektuální a duchovní sdílení, jež by obohatilo jejich formaci během studií.
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„Není nic praktičtějšího než dobrá teorie.“ řekl 21. listopadu 2003 na úvod vycházejí jak s vězni samotnými, tak i s jejich dozorci. Ve většině případů se
prvního setkání fr. Gustavo Gutierrez OP studentům, kteří jsou si vědomi, že
nejtěžší zkouška je čeká v praxi. „Člověk by měl neustále hledat Krista v Jeho
církvi, v bratřích a ve světě – a nechat se těmito setkáními inspirovat
k rozvíjení teologie „pro dnešek“, teologie, která by byla láskyplným dopisem
církvi, naší Matce, která nám prokazuje stále stejnou lásku, ale vždy jinými
slovy podle toho, jak tato láska roste a dozrává. Křesťan by měl být ve světě
přítomen a jednat, aniž by zapomínal, že je křesťanem. Toto neustálé vědomí
nás uchrání konfliktů mezi vírou, rozumem a činy a pomůže nám proniknout
tento svět, aniž bychom upadali do fundamentalismu.“ píše ve svém článku
sestra Maria Claudia Gerrini OP.

Největší pákistánská mešita poprvé přivítala křesťany

Pákistán: 16. ledna 2004 přivítala největší pákistánská mešita v Badshahi
(v Lahore, asi 270 km jihovýchodně od Islámabádu) křesťanskou delegaci
vedenou fr. P. Jamesem Channanem OP, který se o mezináboženský dialog
v Pakistánu už dlouho zasazuje a je odborným poradcem Komise pro
náboženské vztahy s muslimy při Svatém stolci. P. Channan přijel na pozvání
bývalého muslimského imama Mualana Muhamada Abdula Qadira Azada,
který se křesťansko-muslimským dialogem ve své zemi také již dlouho
zabývá a uspořádal v badshahiské mešitě na toto téma konferenci. 
Otec Channan mimo jiné přečetl Mualanovi Azadovi jeho oblíbené biblické
verše z Matoušova evangelia: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou
nazváni syny Božími (Mt 5, 9). Přestože si jsou obě strany vědomy, že je čeká
ještě dlouhá cesta, očekávají, že toto setkání uvnitř největší mešity v zemi,
k němuž dala podnět papežova návštěva mešity v Damašku r. 2000, se stane
příkladem pro podobné akce i v budoucnu.

Práce s vězni, jejich rodinami a obětmi trestních činů

Malta: Více než osm let již působí v maltských věznicích hnutí „Mid-dlam
ghad-Dawl“ /čti: midlum adaoul/, jež je součástí nadace Daritama, která se
zabývá prací s vězni, jejich rodinami a obětmi trestních činů. Hnutí bylo
založeno r. 1995 skupinou vězňů v maltských centralizovaných věznicích jako
svépomocná organizace pro vězně a jejich rodiny. V dnešní době tvoří
jádro Mid-dlam ghad-Dawl přibližně pětadvacet profesionálně připravených,
většinou mladých a této práci zcela oddaných dobrovolníků, kteří velmi dobře

zabývají spoluprácí mezi vězni a úřady, ale také například i osobními
a rodinnými vztahy, zajišťováním finanční podpory či právní pomoci. Jen
v období od dubna do prosince 2003 se zabývali 338 případy, tj. průměrně
deseti týdně, z nichž 91,5% dovedli do úspěšného konce.

Člověk Boží
Itálie: 20. ledna navštívili provinciál Provincie sv. Tomáše Akvinského, fr.
Giuseppe Sabato OP, provinční promotor pro Spravedlnost a mír, Gennaro
Zuccoli OP, a mezinárodní promotor pro Spravedlnost a mír, fr. Joao Xerri
OP, biskupa z Caserty Rafaela Nogara. Návštěva se uskutečnila na popud
Komise pro spravedlnost a mír, aby jej tak bratři podpořili  v situaci, kdy tento
biskup musel čelit politickým útokům po té, co dal najevo svůj nesouhlas
s účastí italských vojáků v iráckém konfliktu. Bratři O. Nogarovi předali
medailku sv. Dominika, růžence z projektu Solidarity s Palestinou a odznak
s nápisem Mám v Iráku rodinu.  

Frei Bento je pravidelným přispěvatelem deníku „Publico“
Portugalsko: Frei Bento u příležitosti uveřejnění 500. článku v deníku
Publico, kam každou neděli přispívá svými úvahami o všedních i meziná-
rodních problémech, v nichž se zabývá i otázkami teologickými a církevními,
vydal knihu s názvem „As Religioes e a Cultura da Paz“ /Náboženství
a kultura míru/. Tato kniha je výběrem již otisknutých článků a veřejnosti byla
slavnostně představena na Univerzitě Lusófona za účasti prezidenta republiky.

Švýcarská dominikánská provincie slaví 50. výročí své existence
a 800. výročí působení Dominikánského řádu na svém území
Švýcarsko:  Dominikánská provincie ve Švýcarsku oslavila svá výročí hned
dvakrát, a to sice v den svého založení – 24. června v klášteře sv. Hyacinta ve
Fribourgu – a 15.-16. listopadu v Zürichu. Oslav se zúčastnila téměř celá
Dominikánská rodina. 
Přestože byla tato provincie založena teprve před 50 lety, historie jejích tří
klášterů mnišek a komunity sester z Wil sahá až do 13. století; a ačkoli se
nejedná ani o provincii velkou svou rozlohou, rozhodně není – už vzhledem
k univerzitě ve Fribourgu, kde se vzdělává mnoho studentů ze zahraničí –
malá svým významem.
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Světová premiéra „O Spem Miram“ od Bartolucciho
Itálie: U příležitosti udělení ceny „Citta di Soriano“ známému mistru
Domenicu Bartoluccimu, se 30. září loňského roku  v Bazilice sv. Dominika
konala světová premiéra antifony ke sv. Dominiku O Spem Miriam. Antifony
komponované pro čtyřčlenný sbor a varhany se pod vedením Gianfranca
Cambareriho a za spolupráce polyfonických sborů z Calabrie zhostil sbor
Dominicus.
Kopie tohoto výjimečného díla můžete získat na adrese M° Gianfranco
Cambareri, Direttore coro „Dominicus“, Santuario San Domenici, 89831
Soriano Calabro (VV), Italia. Tel/Fax: 0963-35 10 22.

Boží hlasy v postsekularizované Evropě
Španělsko: San Esteban – Katedra teologie v Salamance, Institut M.
Dominiqua Chenua – Espaces Berlin a Referent Espaces Italy pořádají 18. –
22. září 2004 v Salamance II. teologický kongres evropských dominikánů pod
názvem Boží hlasy v postsekularizované Evropě – čtení a interpretace Božího
slova uprostřed rozmanitosti. Simultální překlad do angličtiny a španělštiny
zajištěn. 
Více informací najdete na internetové adrese: IMDC@gmx.net

IDI II/2004, přeložila Dita Zdislava Haráková

DOMINIKÁNŠTÍ LAICI
Dominik Maria Abbrescia OP
(pokračování)

BRATRSTVO, KOMUNITA NA CESTĚ

Pravé bratrstvo je stále na cestě: jestliže je na cestě, zpozoruje, že se mění
cesty, mění se vyhlídky při každé změně cesty, mění se také obzory.
Bratrstvo je na cestě, jestliže kráčí v souladu programu i ducha s církví
a s řádem, jestliže při práci pozoruje znamení doby, jestliže žije v ovzduší
a v duchu vlastní doby. Základem tohoto úsilí o stálou a důslednou aktuálnost
zůstává vždy prorocké poselství svatého Dominika: jeho cesta v každé době
se poznává, prověřuje, zjišťuje v trojí myšlence svatého Dominika: studium,
modlitba, kázání.

Tyto tři prvky nejsou chápány jako odlišná hnutí, ale jako celková změna
života, jako život dominikánský, avšak musí se zachovat pořadí, které této
trojici dal svatý Dominik: studium, modlitba, kázání.
Studium vede nebo by mělo vést k stále hlubšímu poznání Boha. Odráží se
v modlitbě, kterou proměňuje v modlitbu kontemplativní, což je příznačnou
známkou modlitby dominikánské; studium vede ke kázání a činí ho doktri-
nálním, což je také příznačnou známkou dominikánského kázání.

Sekulární komunita se proto ověřuje, poznává, organizuje, prověřuje,
srovnává s poselstvím svatého Dominika. V duchu tohoto poselství čelí všem
problémům v církvi a ve světě, s kterými se přímo nebo nepřímo setkává.

KOMUNITA STUDUJÍCÍCH

Studium je velkou tvůrčí a geniální novotou svatého Dominika. Poprvé
v dějinách církve tu začíná být řeholní řád založený na studiu jako na
konstitučním prvku. Tato první a základní známka se nemůže neodrážet také
na sekulární dominikánské komunitě, protože jde o známku podstatnou, ne
o něco vedlejšího.

TRVALÁ FORMACE

Studium není pro svatého Dominika epizodou nebo obdobím přípravy na
činnost, která pak přestává, ale je to životní stav: stále se věnovat studiu, to
znamená, usilovat o trvalou formaci.

Studium dominikána, i sekulárního, má odrážet smýšlení a chápání svatého
Dominika: je to Kniha jako život, slovo Boží, a život jako Kniha, každodenní
zkušenost osobní, církevní a sociální, poznávání Boha a poznávání člověka,
zkušenost o Bohu a zkušenost o člověku. Je to ustavičný styk se Světlem
a s Pravdou, je to společenství se Světlem a s Pravdou se zřetelem na případné
předávání téhož Světla a téže Pravdy.

S duchem svatého Dominika každá sekulární dominikánská komunita vychází
z Božího slova a věnuje zvláštní pozornost znamením doby, žije v duchu
vlastní doby, v souladu s církví vlastní doby, v souladu s řádem: všechny tyto
zkušenosti mají být její zkušenosti každodenní, předmětem každodenního
úsilí, mají oživovat a inspirovat její modlitbu a její kázání.

Když má dominikánská sekulární komunita jako základ tento pohled svatého
Dominika, začíná realizovat své dominikánské povolání. Dominikánská
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sekulární komunita je tedy nebo má být svým povoláním privilegovaným KOMUNITA TĚCH, KTEŘÍ SE MODLÍ
místem kultury, protože se v tomto životě nic nevykoná bez kultury, bez
minima studia a pozorování. Každé naše jednání odráží náš způsob smýšlení,
má jako první kořen myšlenky, které ho inspirují, a myšlenky jsou základem
každé naší činnosti.

PRIVILEGOVANÉ MÍSTO KULTURY

Definování kultury je velmi složité, avšak my ji chceme definovat slovy
otevřenými a možnými pro každé bratrstvo tak, aby byla uskutečnitelná pro
každou sekulární dominikánskou komunitu. Kultura je tedy snaha uvědomit
si v mezích možnosti to, co se stalo před námi,
co se děje okolo nás dnes, v církvi, v řádu, ve světě,
co se odráží v nás a v našem každodenním životě.
Bratrstvo, které si vypracuje program v tomto směru, dosahuje kultury, jde
vpřed den po dni, roste, čelí problémům, hlavně aktuálním a současným, stává
se bratrstvem na cestě.
Tento pohled na bratrstvo jako na místo kultury nemá a nemůže vytvářet krizi
hlavně v dominikánských sekulárních komunitách, které se skládají z lidí
prostých. Všem bratrstvům od nejsložitějších k nejprostším odpovídá svatý
Tomáš s křišťálovou jasností:

To, co je přijímáno, přijímá se po způsobu přijímajícího (ST I,q.75,a.5).

Důležité je, aby každé bratrstvo v mezích svých možností šlo vpřed v hledání
Pravdy o Bohu a o člověku a uskutečňovalo tak prorocké poselství svatého
Dominika, které patří k dominikánskému povolání jako prvek podstatný a ne
vedlejší. Myšlenky jsou základem každého lidského jednání, a bez myšlenky,
bez poznání, nemůžeme konat ani minimum apoštolátu a kázání.
V specifickém případě sekulární dominikánské komunity předmětem studia
a kultury je všechno, co patří k evangelnímu apoštolátu svatému Dominika,
ke kterému povolal Duch ve jménu Kristově, to znamená: evangelní apoštolát,
jak byl uskutečňován před námi u toho, kdo během staletí chtěl být domini-
kánem; evangelní apoštolát, jak se může uskutečňovat a jak se uskutečňuje
dnes; evangelní apoštolát jako církevní povolání sekulární dominikánské
komunity.
Povoláním každého bratrstva je získávat kulturu, i když jde o lidi prosté, jen
když si uvědomí, že jsou ve společenství s církví a s řádem, pozorují znamení
a ducha vlastní doby a snaží se sdělovat jiným to, k čemu dospěli.

Modlitba svatého Dominika je podstatně apoštolská: inspiruje se a utváří
podle modlitby Krista ve Večeřadle a na Kříži. Je to tedy modlitba přímluvná:
Pane, smiluj se nad svým lidem: co se stane s hříšníky? (Kanon. proces č. 18)

Modlitba sekulární komunity se jako modlitba svatého Dominika inspiruje
Knihou jako životem a životem jako Knihou, a proto je apoštolská. Modlitba
je bezprostřední zkušeností mezi studiem a kázáním a sleduje také jako už
u svatého Dominika kázání: odráží studium, poznání Boha, a připravuje
kázání skrze společenství s Bohem. Bratrstvo je komunitou těch, kteří se
modlí a jde tedy o modlitbu osobní a soukromou i o modlitbu společnou.

MLUVIT S BOHEM

My jsme slovo, které říkáme, ale jsou v nás dva způsoby slov, slovo vnitřní
a slovo vnější. Slovo vnitřní by mělo být ve slově vnějším, a slovo vnější je
– nebo by mělo být – vyslovením slova vnitřního: uvést do shody slovo
vnitřní se slovem vnějším, když se obracíme k Bohu, znamená to modlit se
podle evangelia v duchu a v pravdě (Jan 4, 23).
Svatý je ten, jehož vnitřní slovo se shoduje se slovem vnějším, a slovem
vnitřním se otvírá dialog s Bohem, skrytý dialog s Duchem Kristovým.
Mluvit s Bohem, v nitru, ve skrytu, znamená modlit se. Modlitba soukromá
a osobní je zkušeností o Bohu, setkání s Bohem pomocí vnitřního osobního
slova. Podstata modlitby je v nás; dříve než jde o úkon vnější, také o úkon
společný, je to úkon vnitřní; dříve než se slovo stane hlasem modlitby, je to
úsilí o Boha, dialog s Bohem pomocí slova vnitřního. Pravá modlitba je
vnitřní, dříve než se stane modlitbou ústní.
Vnitřní ráz je podstatou každé modlitby: vnitřní v tom smyslu, že to není jen
projev naší mysli, rozumu, ale existenciální a podstatné vyjádření celé naší bytosti.

Svatá Kateřina Sienská definovala tento způsob modlitby modlitbou ustavič-
nou, která je v její řeči synonymem ustavičné touhy, celoživotní a jasné
vnitřní snahy, a tedy modlitbou, která začíná především v hloubi duše, kde je
jen slovo vnitřní, kde dochází k jasnému styku milostí našeho vnitřního slova
se slovem Božím, kterým je Slovo.
Prvním místem modlitby jsme tedy my, večeřadlo srdce, které každý nosí
v sobě a kde Bůh říká své slovo v ovzduší milosti a kde vytváříme společen-
ství se slovem, které Bůh říká v nás prostřednictvím našeho slova vnitřního.

pokračování příště; přeložila S. M. Zdislava Černá OP



DOMINIKÁNSKÁ RODINA PPPP 25

PROVINCIÁL DOMINIKÁNŮ MODERÁTOR LAICKÝCH SERVO o.p.s.
P. Alvarez Kodeda OP SDRUŽENÍ Daisy Zdislava Waldsteinová
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 Biskupství královéhradecké
ŘÁDU Velké nám. 35
S. M. Michaela Smrčková OP 500 01 Hradec Králové
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo F 495 063 625 (sekretariát)
F 515 221 161 fax: 495 512 850
S. M. Pavla Dobalová OP  duka@diecezehk.cz
Lysolajské údolí 106/2
165 00 Praha 6, F 220 923 159
 monialesop@volny.cz

ŘEHOLNÍ INSTITUT var. symbol 332
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 SALVE. Revue pro teologii

Konvent sester dominikánek
Katolický domov studujících
Černá 14, 110 00 Praha 1
vrátnice KDS: F 224 934 496
ředitelna: F/fax: 224 934 856 VEČERNÍ EVANGELIZAČNÍ
konvent sester:F 224 934 655 ŠKOLA
 sestrycerna@op.cz P. Jan Rajlich OP
 kds@op.cz http://misie.op.cz/, jan@op.cz

DÍLO BLAŽENÉ ZDISLAVY HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR
s. Marie Terezie Legnerová Radim a Kateřina Ucháčovi
Komenského 4, 412 01 Hlubočepská 85/64
Litoměřice, F 416 737 960 152 00 Praha 5

SDRUŽENÍ KNĚŽÍ A JÁHNŮ
SV. DOMINIKA
P. Antonín Damián Nohejl HNUTÍ SVĚTLO-ŽIVOT
Řím.-kat. farnost Praskolesy (OÁZY)
čp. 33, 267 54 Praskolesy P. Jan Rajlich OP
F 311 510 682,  602 327 842 web: oaza.op.cz
 adnohejl@razdva.cz web: ain-karim.op.cz

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. Piotr Krysztofiak OP
Husova 8, 110 00 Praha 1
F 224 218 442
 veritas@op.cz 

a duchovnl život
Velké nám. 35, 500 01 Hradec
Králové, F 495 063 625
 dominika@diecezehk.cz

web: www.prolife.cz
 uchac@prolife.cz

Mons. DOMINIK DUKA OP

PŘÍSPĚVKY NA VYDÁVÁNÍ
měsíčníku OPusculum
122918389/0800 (ČS)

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
(spr. 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, klášter Praha (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

Oslavujte Pána,

vzývejte jeho jméno!

Zvěstujte národům jeho veliké činy,

hlásejte vznešenost jeho jména.

Zpívejte Pánu pro jeho veliké skutky,

ať se to dozví celá země.

Kdo bydlíte na Siónu,

radujte se a jásejte,

protože uprostřed vás

je veliký Svatý Izraele.

Iz 12, 4-6

Pravou velikonoční radost celé dominikánské rodině
přeje redakce


