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ZPRÁVY Z KURIE A PROVINCIE

Fr. Carlos A. Azpíroz Costa OP, Magistr Řádu, posílá zvláštní pozdravy
všem bratřím a sestrám, členům Dominikánské rodiny, kteří obětavě
a s láskou hlásají radostnou velikonoční zvěst. Zmrtvýchvstalý Pán oznamuje, že nový řád světa je možný tam, kde jsou lidé připraveni nabídnout
svůj život v lásce a službě.
Nechť velikonoční oheň přinese světlo a teplo do našeho světa, který sám
sebe uvrhl do tak temných časů.
Šťastné a požehnané velikonoce Vám všem.
IDI IV/2004
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Zpověď v cizích jazycích
Kromě dosavadních možností daných jazykovými 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 italsky, 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.

Májové pobožnosti

ZPRÁVY Z PROVINCIE
KALENDÁŘ AKCÍ ČESKÉ
DOMINIKÁNSKÉ RODINY
15. 5. 2004 g zasedání provinční
rady LSsD v Olomouci
29. 5. 2004 g pouť do Jablonného
v Podještědí (viz str. 4)
1. - 3. 10. 2004 g setkání formátorů
LSsD ve Vranově u Brna
28. 10. 2004 g zasedání Rady vyšších představených OP v Praze
27. 11. 2004 g setkání české
dominikánské rodiny v H. Králové
28. 5. 2005 g pouť do Jablonného
v Podještědí
5. 11. 2005 g setkání české
dominikánské rodiny v H. Králové

KAZATELSKÉ STŘEDISKO. Setkání týmu KS probíhají každé
3. pondělí v měsíci v klášteře sv. Jiljí
v Praze. Příští setkání se bude konat 17.
5. 2004 od 17 h. v kostele sv. Jiljí a pak
ve velké hovorně.

PRAŽSKÝ KONVENT
Husova 234/8, 110 00 Praha 1
tel. 224 218 442, fax: 224 218 443
e-mail: praha@op.cz, sv.jilji@op.cz

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
nešporách (malá hovorna)
SLUŽBY PROVINCIALÁTU
! neděle
provinciál: Út 9 - 11; 14 - 16 (kromě úterků, kdy je 16:00 Presidium Mariiny Legie (velká
zasedání prov. rady), Čt 9 - 11
hovorna)

pondělí až sobota 17:55 modlitba růžence, po
ní mariánské litanie (obvykle zpívané) –
modlitbu vedou zástupci různých skupin
a společenství z farnosti

Mariánská pouť Prahou 1. 5.
10:00 Mše svatá v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie v Praze na Strahově
11:45 Procesí od baziliky k soše Panny Marie
– Anděl Páně a Loretánské litanie
12:20 zahájení pouti ve Strahovské zahradě
12:45 kostel sv. Karla Boromejského pod
Petřínem (boromejky)
13:15 kostel Panny Marie Vítězné (Pražské
Jezulátko – karmelitáni)
14:00 kostel Panny Marie pod Řetězem
(maltézští rytíři)
14:30 kostel sv. Františka z Assisi (křižovníci)
15:00 kostel sv. Jiljí (dominikáni)
15:30 socha Panny Marie, boční vchod do
Týnského chrámu Celetná ulice
16:00 ukončení pouti (Tedeum a svátostné
požehnání) v kostele P. Marie před Týnem.
V každém z uvedených kostelů se budeme
modlit jeden desátek slavného růžence.

4. pražské – 1. 5. v 8:30 v kapli sv. Zdislavy
5. pražské – 6. 5. a 20. 5. u sv. Jiljí; setkání
začíná modlitbou růžence v 18:00 v kostele,
pokračuje po nešporách ve velké hovorně

Slavnostní liturgie
20. 5. v 18:30 – Nanebevstoupení Páně:
Moteta a chorální zpěvy v úpravě Petra
Chaloupského. Zpívá: Schola Dominicana,
diriguje + varhany: Petr Chaloupský
30. 5. v 18:30 – Slavnost Seslání Ducha
svatého: V. Říhovský – Missa in honorem
sancti Cyrilli et Methodii (pro sbor, sóla,
orchestr a varhany). Zpívá: Wowes Collegium, diriguje Marek Franěk, varhany Petr
Chaloupský

Koncert duchovní hudby
27. 5. v 20:00: Májový varhanní koncert –
Ave Maria: Bach, Mozart, Händel, Tregler,
Chaloupský. Varhany: Petr Chaloupský,
soprán: Marta Filová-Šimůnková. Vstupné
dobrovolné.

Mariánská pobožnost
3. 5. 17:00 růženec u nové sochy Panny
Marie (Celetná ul.) a procesí s obrazem
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
24. 5. 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)

Setkání Laických sdružení sv. Dominika

Večerní evangelizační škola („VEŠ“)

2. pražské – 6. 5. v 19:30 v hovorně kláštera
3. pražské – setkání na pouti ke sv. Zdislavě
do Jablonného 29. 5.

kurs přípravy laiků pro svědectví slovem
neboli škola evangelizace. Setkání jsou každé
úterý v 18:00; informace: jan@op.cz.

CO, KDY, KDE, JAK... V PROVINCII
PLZEŇSKÝ KONVENT
Jiráskovo nám. 30, 326 00 Plzeň 26
tel. 377 241 660, fax: 377 447 882
e-mail: plzen@op.cz

Přednášky
! Filosofie – téma Podstatné problémy filosofie 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 spol. sále kláštera.

OLOMOUCKÝ KONVENT
Slovenská 14, 772 00 Olomouc
tel. 585 230 764, fax: 585 228 254
e-mail: olomouc@op.cz

Přednášky
I. Úvod do studia sv. Tomáše Akvinského
přednáší P. Štěpán M. Filip OP; 6. 5. a 3. 6.
II. Církev a stát
přednáší P. Damián Němec OP; 13. 5.
III. Katecheze o modlitbě a svátostech
přednáší P. Antonín Krasucki OP; 17. 6.
IV. Úvod do Písma svatého
přednáší P. Pavel Mayer OP; 27. 5. a 24. 6.
V. Podstatné problémy filosofie
přednáší Jiří Albert Fuchs, terciář OP
12. 5. a 9. 6.
Přednášky se konají v přednáškovém sále
kláštera (Slovenská 14) vždy od 19:30 hod.
vnitřní život kláštera:
V sobotu 1. května se bratři kláštera zúčastní
Národní pouti zasvěcených bratří a sester na
Svatý Kopeček. (Tato akce nahradí pravidelnou konventní rekolekci, která je vždy 1.
sobotu v měsíci.)
Z programu:
10:00 Mše sv. (Otec bp. František Lobkowicz
OPraem)
13:00 Modlitba uprostřed dne
13:30 P. ThLic. Vojtěch Kohut OCD

P3

Přednáška na téma encykliky Jana Pavla II.
Ecclesia de Eucharistia
15:00 Eucharistická adorace, kterou povede
společeně s bratry a sestrami brněnské diecéze P. ThLic. Pavel Havlát OM
Nešpory
17:00 Odjezd
každé třetí pondělí:
19:30 - 20:30 formační katecheze pro skauty
(ky) a rovery (ky) ve skautské kapli sv. Rafaela na Polívkové ul. – vede fr. Romuald (další
katecheze proběhne 17. 5. na téma „Příroda“)
každé úterý:
16:30 Legio Mariae (past. místnost 1) – růženec, 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
každou středu:
studentská snídaně: (6:00 mše sv. + spol.
modlitba na vrátnici kláštera + snídaně v refektáři 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
růžence za nenarozené děti a jejich rodiče,
v 18:00 následuje v klášterním kostele mše
sv. za zastavení zla potratů – vede pí Markéta
Tomečková – doprovázejí ffr. Pavel a Romuald
každou neděli:
po konventní mši sv. v 9:30 možnost rozhovorů u kávy a čaje v křížové chodbě kláštera
19:00 Společenství mládeže a starších roverů
a roverek – vede fr. Antonín
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19:00 Společenství mediků (jednou za dva
týdny) – vede fr. Pavel
Společenství Neokatechumenátu je vždy
v pondělí a ve středu od 19:15 v sále.
Doprovázejí: frr. Antonín a Štěpán.
V rámci setkání Junior Klubu KDU-ČSL
proběhne 6.-9. května zájezd do Prahy politického a kulturního centra ČR
Na programu je návštěva PSP ČR, Senátu,
Černínského paláce, Pražského hradu, setkání
se špičkami KDU-ČSL a další kulturní
a křesťanský program. (formačně provází fr.
Romuald)
15. května proběhne další setkání nově
založeného laického sdružení sv. Dominika
v Rožnově.
23. května proběhne další setkání terciářů
Trávník v Kroměříži. V rámci působení
terciářů MS Trávník proběhne 16. května
v rámci nedělní bohoslužby farnosti Kvasice
katecheze o růženci.
O Vigilii Seslání Ducha Svatého z 29. - 30.
května proběhne v našem klášteře již tradiční
Noc bdění. V neděli pak proběhne v katedrále biřmování těch, kteří se v našem klášteře připravovali k přijetí svátosti křesťanské
dospělosti. V neděli odpoledne pak také
proběhne malá pouť ke Sv. Zdislavě, jejíž
část ostatků spočívá v našem klášteře od
chvíle jejího svatořečení v Olomouci.

POUTNÍ BAZILIKA
SV. VAVŘINCE A SV. ZDISLAVY
JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí
tel. 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz

Poutní sezóna začíná 1. května 2004 a končí
Růžencovou slavností 3. října 2004. V tomto
období jsou pravidelné bohoslužby v pracovní dny v 18:00 hodin a v soboty, neděle
a státní svátky v 9:30 a 11:00 hodin. Každou
první neděli v měsíci v 11:00 hodin je mše sv.
v německém jazyce.

1. května
Zahájení poutní sezóny s průvodem
a žehnáním Zdislavina pramene
9:30 Mons. Dominik Duka OP, biskup
královéhradecký
9. května
Za dobré matky v našem národě
11:00 pouť Unie katolických žen
29. května
Hlavní pouť ke svaté Zdislavě
6:00 mše sv.
8:00 mše sv.
9:30 pouť papežského misijního díla (Mons.
Dominik Duka OP, biskup královéhradecký)
11:00 pouť Litoměřické diecéze (Mons. Pavel
Posád, biskup litoměřický)
12:30 koncert středověké hudby, hraje a zpívá soubor SoliDeo
14:00 pouť dominikánské rodiny
15:30 svátostné požehnání
30. května
18:00 svatodušní poutní bohoslužba v zámecké kapli na Lemberku

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 misijní 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 předchozí informační příprava v místech konání
a spolupráce s místními faráři a věřícími.
Další podrobnosti včas sdělíme.

CO, KDY, KDE, JAK... V PROVINCII
Vítáme jakýkoliv druh účasti na misiích
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

JAK ZDOKONALIT SVOJI
PODOBU?
Milá dominikánská rodino, alespoň Vy, co
máte 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. Předem děkuji za vstřícnost
a pomoc.
fr. Cyprián OP
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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

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

Modlitby za nenarozené děti. Zveme všechny lidi dobré vůle ke společné modlitbě růžence a proseb za nenarozené děti, těhotné
maminky, zdravotnický personál a jiné potřeby. Scházíme se pravidelně každý první a třetí čtvrtek v měsíci od sedmi hodin ráno a 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.

DOMINIKÁNSKÁ TEOLOGICKÁ DÍLNA
2004
5.-9. července
Dominikánský konvent sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1
Ante hominem vita et mors,
bonum et malum:
quod placuerit ei, dabitur illi.
(Eccli 15, 18)

Sicut enim corpus vivit per animam,
ita anima per Deum:
et ita Deus est vita animae.
(S. Thomas, Super Mt c10, l2)

VĚČNOST
ŽIVOT
SMRT
ČAS

`

Přednášky
(dělené do několika dní)

! Tomáš Pospíšil, OP -- Titulní přednáška jako osa týdne. Smrt i život
nabývají smysl v čase, ale se zřetelem k věčnosti, ponořováním a vynořováním v tajemství Kříže, jež je též tajemstvím Vzkříšení.
! Štěpán Filip, OP -- "Vzkříšení Pána Ježíše Krista jako vzor a zdroj našeho
vzkříšení"
! Benedikt Mohelník, OP -- Traktátec o svátostech nemocných a smíření
(s dalšími lektory jednám)

Prakticko-metodologické okénko
! Benedikt Mohelník, OP -- čtení vybraných doprovodných textů ze sv.
Tomáše.
! Tomáš Pospíšil, OP -- něco o biblických a scholastických pramenech
nauky
(možná něco přibude)
Návštěva jistého významného místa
s vynikajícím výkladem Prof. M. Horyny
Diskuse w vyjasňování problémů a postojů w kuloáry
možnost společné liturgie, stravování, ubytování
Pro účastníky nabízí pražský klášter dominikánů dotované ceny – ubytování včetně
jídel na jeden den za 150 Kč, samostatný oběd za 50 Kč. Pohostinské pokoje mají
3-5 lůžek, každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Přihlášky, dotazy a podněty
zasílejte nejlépe na tomasyogi@tiscali.cz , pokud možno do konce května, uveďte
zpětný kontakt.
Tomáš Pospíšil, OP, Dolní Česká 3, 66902 Znojmo, tel. 515 224 184.
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JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
1. 5. S. M. Bedřiška Neradová
1. 5. Fr. Lukáš Fošum
3. 5. S. M. a Jesu Hostia Olejníčková
4. 5. Fr. Ondřej Kadlčík
9. 5. Fr. Tomáš Pospíšil
10. 5. S. M. Juliána Palšová
10. 5. Fr. Pavel Mayer
12. 5. Fr. Angelik Mička
15. 5. S. M. Danila Ryšavá
16. 5. S. M. Petra Hartošová
25. 5. Fr. Jakub Šebestík
28. 5. S. M. Kateřina Foltová
29. 5. Fr. Martin Dvořák
30. 5. Fr. Zdislav Nosek
BLAHOPŘEJEME!

38. narozeniny
27. narozeniny
89. narozeniny
21. narozeniny
53. narozeniny
88. narozeniny
42. narozeniny
59. narozeniny
87. narozeniny
38. narozeniny
38. narozeniny
39. narozeniny
46. narozeniny
27. narozeniny

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
ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY LSSD
se bude konat v sobotu 15. 5. 2004 od 9:30 hodin v dom. klášteře v Olomouci
(Slovenská 14) s následujícím rozvrhem: 9:30 mše sv. v klášterním kostele
Neposkvrněného početí P. Marie, 10:30 jednání, 11:45 hodinka během dne, 12:00
oběd (cena oběda 50 Kč), 13:00 další jednání, předpokl. 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
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).

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS HORNÍ NĚMČÍ (představená Marie Zdislava Machálková)
Dne 25. 3. 2004 se v našem sdružení konaly volby představené. Opět byla zvolena
sestra Marie Zdislava Machálková. Vyprošujeme pomoc Boží i Mariinu pro ni a pro
celé sdružení.

MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)
Termíny setkání pro rok 2004: 8. 5.; 12. 6.

MS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (předst. Ludmila Monika Mohelníková)
Další setkání našeho sdružení proběhne 15. května.

MS TRÁVNÍK (představený Josef Lorenzo Šebestík)
23. května proběhne další setkání našeho sdružení. 16. května proběhne v rámci
nedělní bohoslužby farnosti Kvasice katecheze o růženci.

3. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Eva Terezie Chaloupská)
Květnové setkání sdružení se bude konat 29. 5. v Jablonném v Podještědí v rámci
dominikánské pouti k paní Zdislavě.
Podrobnosti a další termíny na adrese www.laici3ps.op.cz.

4. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
V tomto měsíci oslaví 60. narozeniny naše sestra Dana Regina Hradecká. Přejeme jí
pevné zdraví a Boží a Mariino požehnání.

JAN PAVEL II.: MODLITBA ZA POVOLÁNÍ

P9

Členové našeho sdružení se sejdou v sobotu 1. května. Začátek v 8.30 ranními
chválami. V 9 hod mše svatá, pokračování ve velké hovorně do cca 12 hodin.
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NOVÉ KNIHY

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA

5. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představený Jan Jáchym Beneš)
Dne 25. 3. 2004, o slavnosti Zvěstování Páně, jsme se sešli, abychom zvolili novou
radu a představeného našeho sdružení. Po krátké diskusi jsme se shodli na tom, že i
nadále bude mít rada MS čtyři členy. Novými členy rady byli zvoleni Jan Jáchym
Beneš, Eva Imelda Fuchsová, Dagmar Ester Kopecká a Leona Silvie Leišová. Nová
rada zvolila představeným sdružení Jana Jáchyma Beneše a ten jmenoval jako svého
zástupce Evu Imeldu Fuchsovou. Novým novicmistrem našeho sdružení byla
jmenována Leona Silvie Leišová. Setkání pokračovalo společným agapé. Prosme Pána
o hojnost požehnání pro naše nové představené. Albert
Pravidelná setkání: 6. 5. (Eva Imelda), 20. 5. (Jarmila Anna), 3. 6. (Vojtěch Albert),
17. 6. 2004 (Dita Zdislava). 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 ve velké hovorně. Rekolekce: 11. - 13. 6. 2004

MODLITBA ZA POVOLÁNÍ
Poselství papeže Jana Pavla II. k XLI. světovému dni modliteb
za povolání

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!

Ctihodní bratři v biskupské službě, drazí bratři a sestry!

1. „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal
dělníky na svou žeň.“ (Lk 10, 2)
Z těchto slov, jimiž se Ježíš obrací na apoštoly, čiší neustálá starost Dobrého pastýře o své ovce. Činí vše pro to, „aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“ (Jan 10, 10) Po svém vzkříšení svěřuje Pán učedníkům odpovědnost
za pokračování v tomto svém poslání, aby bylo evangelium hlásáno vše lidem
v každé době. Je mnoho těch, kdo se štědrostí odpověděli a nepřestávají odpovídat na jeho neustálé pozvání: „Následuj mě! (Jan 21, 22) Jsou to muži a
ženy, kteří svou existenci ochotně věnují bezvýhradné službě jeho království.
U příležitosti nadcházejícího 41. světového dne modliteb za povolání, jenž
je tradičně stanoven na 4. neděli velikonoční, nechť se všichni věřící sjednotí
ve vroucí modlitbě za povolání ke kněžství, k zasvěcenému životu a misionářské službě. Naší hlavní povinností je totiž prosit „Pána žně“ za ty, kdo
Krista již následují v kněžském a řeholním životě, i za ty, které ve svém
milosrdenství nepřestává povolávat k tolika důležitým úkolům v církvi.
pokračování na str. 19

Ted Schoof: Aggiornamento na prahu 3.
tisíciletí?
Vývoj moderní katolické teologie.
Vyšehrad, brož., 404 str., 298 Kč
Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrů v České republice
Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství.
Portál, váz., 462 str., 539 Kč
Wilfrid Stinissen: Terapie duchem
O duchovním vedení v pastoraci.
KN, brož., 102 str., 99 Kč
Jacques Le Goff: Svatý František z Assisi
Autor ve své knize shromáždil čtveřici studií
věnovaných Františkovi a františkánství jako
duchovnímu, kulturnímu i sociálnímu proudu. Vyšehrad, váz., 187 str., 248 Kč
Giorgio Zevini - Pier Giordano Cabra:
Lectio divina na každý den v roce 13
Všední dny liturgického mezidobí.
KN, brož., 288 str., 249 Kč

Kancionál – červený
sestavil P. Ladislav Simajchl, P. Karel Cikrle se spolupracovníky
Společný zpěvník českých a moravských diecézí.
Katolický týdeník s.r.o, váz., 595 str., 169 Kč
Jan Svoboda: Přes propasti věků
Tři kapitoly z našich nejstarších dějin. Hradisko sv. Klimenta, Tajemná svatá Orosie, Královna
Fritigil.
Vyšehrad, brož., 108 str., 118 Kč
J. Fuchs: Filosofie 3. Návrat k esenci, dotisk
Krystal OP, 137 Kč

NEKROLOGIUM P ZE SVĚTA
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NEKROLOGIUM
4. května 1974
zemřel na Moravci bratr spolupracovník Reginald Trunda. Narodil se 7. prosince
1895 v Protivanově na Moravě, sliby složil 2. ledna 1935 v Olomouci. Sloužil Pánu
Bohu v Olomouci. V roce 1950 byl internován v Broumově, po propuštění pracoval
v civilním zaměstnání a na stáří pak odešel do Charitního domova na Moravci. Je
pohřben na Moravci. Ať odpočívá v pokoji.

25. května 1954
zemřel ve Vizovicích v sanatoriu bratr spolupracovník Ivan Ondra. Narodil se
12. ledna 1896 v Prakaci v Jugoslavii, sliby složil 20. února 1923 v Olomouci. Působil
v Olomouci, Litoměřicích, Zagrebu v Dalmatské provincii, Plzni, Uherském Brodě
a Praze. Pohřben je ve Vizovicích. Ať odpočívá v pokoji.

26. května 1984
zemřel v nemocnici v Olomouci P. ThDr. Antonín Čala. Narodil se 4. července 1907
ve Všemině u Valašských Klobouk. Sliby složil 29. září 1928 v Olomouci, na kněze
byl vysvěcen 2. července 1933 v Římě. Studoval v Le Saulchoir v Belgii a v Římě.
Po návratu ze studií vyučoval na řádovém studiu v Olomouci etiku, sociologii a dějiny
filosofie. Byl několikrát zvolen převorem. Po likvidaci klášterů byl internován
v Želivě. Po propuštění pracoval v civilním zaměstnání a později přijal místo
duchovního správce sester dominikánek ve Viceměřicích. Spolupracoval na
překládání dokumentů 2. Vatikánského koncilu a jejich vydávání. Pohřben je v rodišti
ve Všemině. Ať odpočívá v pokoji.

ZE SVĚTA
Fr. Timothy Radcliff OP obdržel ekumenickou cenu sv. Mikuláše
Itálie: Ekumenická cena sv. Mikuláše je výroční cena akademického sboru Institutu
sv. Mikuláše pro ekumenickou teologii udělovaná dvěma významným osobnostem,
jedné ortodoxního a druhé katolického vyznání, za jejich přínos na cestě k jednotě
křesťanů.
Myšlenka založit v Apulii (Puglia, JV Itálie) sekci Teologické fakulty Pontifikální
univerzity sv. Tomáše Akvinského v Římě se zrodila v tvůrčím ovzduší Druhého
vatikánského ekumenického koncilu. Sekce má oprávnění udělovat akademické tituly
licenciátu a doktorátu. Využívá stálé spolupráce s ortodoxními profesory a dalšími
podobnými institucemi. Chce podporovat evangelizaci církví, především prostřednictvím kritického studia místní kultury, (Apulie je místem, kde se setkávají řecká,

12 P

ZE SVĚTA

hebrejská, byzantská a arabská kultura) a také evropských kulturních proudů, které
ovlivňovaly charakter regionu. Věnuje se studiu historických kořenů z hlediska
eklesiologie společenství; zkoumá, jak se vytvářel jedinečný vztah jižní Itálie
k pravoslaví a křesťanskému Východu.
Letošní udělování je páté v pořadí. Arcibiskup Bari-Bitonto J. E. Mgr Francesco
Cacucci předal cenu fr. Timothymu Radcliffovi OP a ortodoxnímu metropolitovi
Timíadisovi v průběhu obřadu slaveného 17. 1. 2004 ve Velké aule institutu v Bari.
Pokud jde o fr. Timothyho, smyslem jeho ocenění nebylo pouze zdůraznit některou
z jeho mnohých iniciativ na poli ekumenismu či podpořit některé vztahy s ortodoxním
světem, ale především vyzdvihnout ekumenický rozměr jeho osobnosti. Ve všech
zemích, v nichž Řád nepřetržitě rozvíjí svoji práci, podněcoval, zvláště v srdcích
mladých lidí, horlivé nadšení pro ekumenický dialog a ve svých dopisech na misie
podal hlubokou charakteristiku existence zcela odevzdané hlásání Božího království,
které je pokračováním misijního poslání, jež Ježíš svěřil apoštolům.
IDI II/2004

Celonoční adorace v den narození bl. Pier Giorgia Frassatiho
Římská Asociace bl. Pier Giorgia Frassatiho vyzvala v den jeho narozenin 6. dubna
k celonoční adoraci (v noci z 5. na 6. dubna). Inspirací letošní adorace byla Frassatiho
slova „Chci vidět Ježíše“, jeho přesvědčení, že den jeho smrti bude nejkrásnějším
dnem v životě a slova encykliky o Eucharistii svatého otce Jana Pavla II.

Účastníci adorace se modlili především za mladé lidi, kteří se ještě s Ježíšem nesetkali
a zvláště za ty, kteří ho zatím ani nehledali. Zvláštní pozornost byla věnována – po
vzoru bl. Pier Giorgia Frassatiho, který se horlivě modlil za duše v očistci –
modlitbám za ty, kteří zemřeli mladí (jako on), ale pro setkání s Kristem nepřipravení.
(Více informací lze nalézt na www.piergiorgifrassati.org v angličtině, italštině a polštině.)

Bl. Pier Giorgio Frassati se narodil 4. dubna 1901 v Turíně v bohaté a politicky vlivné rodině,
jeho otec byl nevěřící, mj. zakladatel italských liberálních novin La Stampa. 1913 začal bl. Pier
Giorgio studovat soukromou školu vedenou jezuity (předtím byl vzděláván doma svou sestrou),
1920 se svým otcem (italským velvyslancem) přesídlil do Berlína, 1922 se stává dominikánským
terciářem, jeho řádovým patronem se stává Girolamo Savonarola. Zapojuje se do mnoha
politických katolických skupin zaměřených na boj proti fašismu. V roce 1925 náhle onemocněl
dětskou obrnou, kterou se nakazil při návštěvě chudých, a po pěti dnech, 4. července 1925
umírá. Jeho tělo bylo 1981 převezeno do katedrály v Turíně (a před převozem shledáno
neporušeným). 20. května 1990 papež Jan Pavel II. Pier Giorgia Frassatiho blahoslavil.
Frassati je znám jako muž osmi blahoslavenství, soucítící s chudými a slabými, muž bohatého
duchovního života, pro nějž nebylo snadné se o něj s kýmkoli dělit, muž, který službě Bohu
obětoval vše.

Ivan František Bok

D. DUKA OP: PODEJME POMOCNOU RUKU...
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O. biskup Dominik Duka OP:

PODEJME POMOCNOU RUKU ŽIVOTU
(Záznam homilie pronesené při mši svaté v Chrámě Matky Boží před Týnem v Praze
v sobotu 27. března 2004 slavené při příležitosti zahájení Pochodu pro život.)

ÚVOD
Sestry a bratři, drazí přátelé, spolubratři kněží,
jsem rád, že mohu být s Vámi v tomto posvátném prostoru mariánské svatyně zde
ve středu Starého Města a jsme zde, abychom modlitbou, nasloucháním Písmu
svatému – Božímu slovu si uvědomili velikost, krásu a důstojnost lidského života.
Současně také moje přítomnost má být díkem naší Církve Vám, kteří svými
postoji vyjadřujete obavu, ale také i odvahu v obraně lidského života. Víme, že je
v současné době přes všechna ujišťování pro mnohé jakoby druhořadou
a okrajovou záležitostí. Člověk je často chápán jako konzumní bytost, ale také se
stává součástí tohoto konzumního procesu. Zamysleme se tedy sami nad sebou
a přiznejme, že každý náš krok, ve kterém jsme snížili důstojnost lidského života
od počátku až do konce, nejmenších i dospělých a někdy i nejbližších, je skutečně
projevem neúcty a ponížením také samotného Boha, protože poselství Evangelia
nám říká, cokoli jste udělali jednomu z nejmenších, mně jste udělali. Víme, že
míra vztahu k druhému člověku je mírou kvality také našeho vztahu k Bohu. To
není tak docela samozřejmé i v náboženské kultuře. To je specifické pro
Evangelium Ježíše Krista. Zamysleme se tedy sami nad sebou a vyznejme tyto své
viny.

HOMILIE
Drazí přátelé, bratři a sestry,
vyslechli jsme dva texty, první ze Starého zákona (2 Mak 7, 1.20-29) a druhý
z Lukášova Evangelia (Lk 1, 26-38). Oba se dotýkají tajemství života. Musíme
říci, že výpověď matky Makabejských synů je výpověď platná dodneška. Nevím.
Tajemství života, počátek života je vždycky zahalen tajemstvím. Zcela jistě, že mi
můžete namítnout, ale moderní medicína, biologie, antropologie přece ví mnoho
a v posledních desetiletích se někdy až zachvějeme, jaké možnosti dává věda
člověku. To je pravda, ale přesto jedinečnost člověka, jeho život zůstává
tajemstvím! Je něčím, před čím člověk, lékař, biolog, vědec stojí v údivu
a s úctou. Taková je moje zkušenost. Posledních pět let pobytu v rodném městě
mě přivádí velmi často do momentů, kdy se setkávám s lékaři a vím, že jejich
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postoj k životu mohu nazvat etickým. Evangelní úryvek, který jsme přečetli, má
ještě mnohem hlubší význam. Víme, že tento okamžik, početí Krista, stal se
jakýmsi signálem pro západní civilizaci, aby si byla vědoma toho, že lidský život
od počátku je Božím dotekem. Je něčím nádherným, krásným, ale také skutečností, která si zasluhuje veškerou péči a ochranu. My se zde setkáváme ve chvíli,
kdy tato otázka ochrany počatého života je i diskutována v nejvyšších legislativních sborech v naší vlasti. Setkáváme se zde především proto, abychom
meditací a modlitbou toto úsilí podpořili, abychom otevřeli i naší společnosti
hlubší a možná i nový pohled na tajemství člověka, jeho důstojnosti a jeho
velikosti. Když se zamýšlíme nad touto scénou zvěstování, pak si uvědomme, jak
zasáhla lidské srdce. Vzpomeňte, kolik obrazů, kolik sochařských děl, kolik
literárních poetických textů, kolik hudebních děl se nechalo inspirovat touto
evangelní scénou zvěstování nazaretské dívce.
Možná, že nás to tak trochu překvapí. Tolik lidí přece přišlo na svět, proč takováto
pozornost. Uvědomujeme si, že v tomto evangelním textu, v tomto zvěstování se
skutečně rodí nová civilizace? Nový vztah mezi mužem a ženou. Tento nový
vztah mezi mužem a ženou se odvíjí od nového vztahu mezi Bohem a člověkem.
Archanděl Gabriel přichází jako Boží posel. Také my jsme přesvědčeni o tom, že
v okamžiku, kdy se někdo v nižším společenském postavení setkává s autoritou,
musí přece projevit svou podřízenost. Vzpomínám na ta léta minulá, když jsem
navštěvoval různé instituce socialistického státu a vždy jsem si připadal jako ten
ruský mužik. A tak jsem se díval na své polobotky a byl jsem překvapen, že to
nejsou láptě. Bylo ode mne vyžadováno, abych stále hrbil hřbet, abych si byl
vědom, jak je pevná a silná pěst pracující třídy vládnoucí pomocí státní bezpečnosti a všech těch ostatních institucí. Proč to připomínám? Proto, aby vystoupil ten
opravdový protiklad, kdy nazaretská dívka je postavena před svobodnou volbu.
Uvědomme si, drazí přátelé, že v tomto příběhu zvěstování v nazaretském domku
se potvrzují celé dějiny spásy. To jsou dějiny Abraháma, Izáka a Jakuba. Bůh
s nimi jedná jako se svými přáteli. Bůh s nimi uzavírá smlouvu. Víme, že ten,
který byl počat v lůně Panny Marie, při poslední večeři, kdy uzavírá novou
smlouvu, řekl: Nejste sluhové, nejste otroci, ale jste přátelé, moji přátelé, Boží
přátelé.
A nyní se zamysleme nad touto scénou zvěstování v kontextu našeho dnešního
setkání. Uvědomujete si, především přátelé muži, jaké je postavení ženy
v manželství, v rodině? V intimnosti manželského života nemůže být nikdy
pošlapána důstojnost ženy jako člověka, jako partnera. V tomto okamžiku by byl
popřen způsob jednání, kterým Bůh skrze archanděla Gabriela jednal s Marií,
s nazaretskou dívkou. Avšak přečtěme si stránky našich novin a poohlédněme se
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po okolním světě a pak zjistíme, že násilí páchané na ženě je mnohem větším
problémem, než by se zdálo na první pohled. Nemluvě o tom, že zcela jistě se
střetáváme s civilizacemi, kde žena musí jít 5 metrů za svým mužem. Jestliže se
pak v naší společnosti ozvou ženy a někdy velmi razantně a příliš emotivně, pak
si musíme uvědomit, že tento křik nelze nazvat jen divokým feminismem. Je však
odůvodněn tím, že mužská část společnosti nejedná ve svém vztahu k ženě, které
slíbili lásku, úctu, věrnost, tímto Evangeliem naznačeným způsobem. Zvěstování
pomohlo západní civilizaci, jejímiž jsme dětmi, k tomu, abychom si uvědomili,
že lidský život, jeho početí, je krásným a jedinečným tajemstvím. A proto si
zaslouží onu velikou úctu a veškerou ochranu. Víte, že jedním z těch velkých
protidůvodů, či námitek s kterými se setkáváme, je neradostný úděl nechtěného
dítěte. Když tedy hovoříme, že lidský život, život počatého dítěte si zaslouží
veškerou úctu, lásku a ochranu, pak skutečně i my musíme vyznat, že děláme
málo pro to, aby nový lidský život, aby dítě bylo do společnosti přijímáno právě
v tomto smyslu. Při četbě posledního Katolického týdeníku jsem si uvědomil
těžký úděl dítěte, které přichází na svět v 21. století, ve století blahobytu
a přepychu. Přiznejme si, v jaké situaci jsme přicházeli na svět my, děti druhé
světové války, či vy, narození po první světové válce, a pak s úctou vzpomínejme
na své rodiče. Po pravdě musíme doznat, že štěstí dítěte není zajištěno tím, že
domácnost má auto nebo dvě, že má barevnou televizi, dvou, či třípokojový byt.
Dítě potřebuje porozumění, pochopení, úctu, lásku, harmonickou rodinu.
A v tomto smyslu nám řeknou sociologové a všichni ostatní, kteří se zabývají
touto otázkou, že děti v 21. století v té nejvyspělejší části světa se rodí do mnohem
horší situace než tomu bylo v minulosti. S naší Diecézní charitou jsme putovali po
indickém státě Karnataka a navštěvovali rodiny na indickém venkově, kde jsme
v jejich bytě nenašli postel, stůl ani židli. Tamní pan arcibiskup byl pohoršen, že
mše sv. byla sloužena na papírové krabici – stůl v celé vesnici neměli – museli
jsme ho s místním biskupem ujistit, že by Pán Ježíš jednal podobně. Přiznám se,
že jsem neviděl tolik dětských úsměvů a tolik opravdové rodinné pohody
a solidarity, jako v těch nejchudších vesničkách jižní Indie.
Náš postoj – hájit lidský život od počátku – musí být spojen s požadavkem, aby
se děti narodily v prostředí, které je opravdu přijme. Je to otázka rodinné a školní
výchovy. Škola není určena jen pro předávání informací. Díky Bohu i škola si
uvědomuje, že otázka mravní výchovy je jedinou cestou do budoucnosti.
Nedívejme se, jak někdy máme ve zvyku my křesťané, my katolíci, příliš
pesimisticky. Bůh k nám nemluví jen na stránkách Písma svatého, které jsme si
přečetli. Bůh mluví celou naší kulturou. Proto jsem připomněl, jak příběh
zvěstování Panně Marii v Nazaretě se stal pokladem světového umění a kultury.
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Bůh k nám mluví také událostmi, které přicházejí. Mnohokrát jsem zde nedaleko
v kostele sv. Jiljí připomínal význam hebrejského slova dabar. Slovo – čin –
událost – a to jsou někdy, tak jako čteme v bibli velice tvrdá slova, protože Bůh
konstatuje, co se stane, když se člověk nedá cestou života. My jsme konfrontováni
s nesmírně bolestnými a tragickými událostmi, které hovoří k člověku, aby si
uvědomil, že musí jít cestou opravdového života ve vzájemné úctě a lásce.
Ochrana počatého života je ochranou celého života. Od početí, přes kolébku až
k smrtelnému lůžku. Chtěl bych též při této příležitosti připomenout, že velká
diskuse, která se vede o počátku lidského života a o možnosti kvalitně pomoci již
od počátku člověku k tomu, aby jeho vývoj byl ochráněn od určitých bolestí nebo
nemocí, není něčím špatným a nedovoleným. Od počátku Písma svatého čteme,
že člověk je vybrán ne jako otrok, ale jako přítel, jako spolupracovník Boha. Celá
řada moderních výzkumů, především ta část výzkumu, která se děje ve prospěch
člověka, není něčím špatným, co by mělo vyvolávat naši úzkost, ale naopak by
nás to mělo naplňovat radostí a úctou k tomu, co člověk dokáže s Boží pomocí.
Tak jako s úctou hledíme na lidský život od jeho počátku až k jeho konci, tak také
s úctou a s velkou vážností přijímáme každý krok člověka v oblasti vědy a kultury.
Zcela vážně musí i moderní společnost a moderní věda vést diskusi o tom, jak
přistoupit k člověku na nemocničním lůžku v posledních hodinách života, kdy
proti sobě stojí možnosti, které máme, ale také bolest a utrpení, a přitom zůstává
právo člověka na lidsky důstojnou smrt.
Sešli jsme se zde v duchu rozhodnutí Církve, Československé biskupské
konference již z 90. let, abychom si připomněli, že den početí Krista, 25. březen
je Dnem úcty k počatému životu. Je to den naší starosti o počatý lidský život.
Drazí přátelé, v dialogu s těmi, kteří odpovídají jako matka Makabejských synů
– nevím – musíme postupovat při otázce ochrany počatého života v kontextu naší
starosti a péče o celý lidský život. Především je zapotřebí usilovat o změnu
smýšlení v naší společnosti. Celoevropská společnost ztrácí úctu k dítěti.
Společnost druhé poloviny 20. století si uvědomila, že není tak závislá na potomstvu. Předchozí generace, jak to můžeme vidět v druhém i třetím světě, spoléhaly
na solidaritu a pomoc svých dětí v době nemoci a stáří. Naše společnost v 70., 80.
letech minulého století přišla s vidinou, že si vše dokážeme zajistit pomocí nové
technologie, financí a ekonomiky. Nyní jsme svědky toho, že tato vize, která se
chtěla vzdát lidské solidarity a mezigenerační solidarity, ztroskotala. To jsou ty
naše starosti, jak to bude s důchodem, jak to bude s nemocenským pojištěním. My
starší si musíme přiznat, že jsme si připravili nedobré vyhlídky, protože jsme
mlčky souhlasili právě s touto vizí společnosti. Vím, že mně po pravdě řeknete,
že před listopadem 1989 bylo těžko možné projevit svobodně svůj názor. Proto je
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také na místě, abychom stoupencům té strany, která 40 let vládla, připomněli
a řekli, že většina problémů, v kterých se naše společnost topí, jsou důsledky
diktatury nastolené komunistickou stranou. Musíme však přiznat, že 15 let
svobody nás obviňuje z naší malé odvahy a malé odpovědnosti. Proč tyto věci tak
zeširoka připomínám, to proto, že je ohrožen nejenom život v jeho počátku. Je
třeba říci, že nejde jen o ohrožení pomocí lékařského skalpelu. Je to ohrožení,
které působíme my, jestliže nedokážeme dodržet své slovo jako muž a žena, i my,
kteří nosíme řeholní či kněžský oděv a přitom nejednáme statečně a odpovědně.
Víme, že tím prvním viníkem není matka dítěte, že naopak, ta, která počala dítě
je velmi často vystavena velikému útoku na počatý život, jednak ze strany toho,
který se měl stát oporou dítěte. Ano, je to velmi často vina otce dítěte i nejbližších,
kteří nejsou schopni podat pomocnou ruku, kteří nejsou ochotni říci – my stojíme
při tobě. Bůh, kterého ctíme, Bůh, kterého Ježíš nazval svým Otcem, je Otec
marnotratného dítěte, Otec, který mu nejprve otevře náruč, to znamená, podá mu
ruku. Ochrana počatého života bude mít největší úspěch, když počatý život pocítí
podanou ruku celé společnosti. Myslím, že je to důležité slovo, které musí v naší
společnosti zaznít. Domníváme se někdy, že k odstranění potratů stačí poukázat
na strašlivost tohoto zákroku. Ano i to je zapotřebí, ale nejprve musíme otevřít
náruč. Ukázat, že jsme společností, která stojí o nový život, o nové dítě. Moje
zkušenost z vlaku, autobusu, tramvaje je, že malé dítě není přijímáno s radostí.
Když se maminka „v naději“ pootáčí, kde je volné místo, pak ti mladší, muži
i mladé ženy jaksi trapně hledí do okna nebo do země jen, aby ji nemuseli pustit
sednout. To všechno jsou určité jevy, které nám ukazují, jak jsme se vzdálili od
základní ikony zvěstování Panně Marii, budoucí matce.
Chtěl bych vám poděkovat, že jste našli odvahu přijít do kostela Panny Marie, zde
před Týnem. Chtěl bych vám poděkovat, že se vydáte cestou ke sv. Václavu.
V minulém roce ve Staré Boleslavi jsem připomenul význam sv. Václava, který
ukázal ve své době co znamená úcta k člověku, k lidskému životu. Nemůžeme si
dělat iluze, že žijeme v prostředí, které by bylo příliš zkažené, ale dějiny nás
poučují, že zápas o kvalitu života opravdu vyžaduje sílu a odvahu. Odvahu, která
se musí spojovat s porozuměním, s pochopením a láskou.
Nyní společnou modlitbou poděkujme za dar života, kterého se nám dostalo,
poděkujme také matkám, které daly svůj život dítěti přes veškeré nepřijetí okolím.
Poděkujme také těm, kteří se celým svým životem snaží zlepšit tuto situaci.
Poděkujme všem nadacím a charitativním institucím, které se ujímají dítěte, které
z různých důvodů ztratilo rodiče. Poděkujme i těm, kteří se snaží změnit
zákonodárství a atmosféru v naší zemi, abychom se stali zemí, která bude otevřena
novému lidskému životu. Demografická situace nás vážně ohrožuje a sami víme,

18 P

D. DUKA OP: PODEJME POMOCNOU RUKU...

že nemocný člověk, člověk na konci svého života si neváží tolik toho, jakou udělal
vědeckou či politickou kariéru. Ani pro něho není rozhodující konto v bance, ale
čeho si opravdu váží a po čem touží, je úsměv, podaná ruka, chvilka, kterou s ním
strávíme. A k tomu, aby to bylo možné, i naše země potřebuje kolébky. Také naše
země potřebuje, aby se na našich ulicích usmívaly děti, které mohou žít
v opravdové rodině, která jim dává pocit bezpečí, jistoty a skutečné lásky, protože
jedině v tomto prostředí se dítě naučí oslovovat Boha: Otče náš. Jedině v tomto
prostředí pak dokáže vyslovit svou prosbu k Panně Marii a říci jí Matičko Boží.
Uvědomujeme si, v čem spočívá náboženská krize? My, přátelé, se mnohdy
domýšlíme, především my zde u oltáře, že se pozná podle vyplněných církevních
statistik – tolik pokřtěno, tolik pohřbeno, tolik oddáno, tolik lidí na bohoslužbě,
možná, že někdo se dívá ještě na rubriku, kolik se v kostele vybralo. Ne, náboženská krize, krize křesťanství v naší zemi, to je právě krize úcty k člověku,
k počatému a nově narozenému dítěti. Amen.

Jsme lidem života, protože ve své bezmezné lásce nám Bůh daroval
evangelium života, kterým jsem byli proměněni a zachráněni. „Původce
života“ (srov. Sk 3, 15) nás zachránil za cenu své drahé krve (srov. 1 Kor 6,
20; 7, 23; 1 Petr 1, 19), v křestní lázni jsme s ním srostli (srov. Řím 6, 4-5;
Kol 2, 12) a jako ratolesti jednoho stromu přinášíme plody a úrodu (srov. Jan
15, 5). Obnoveni vnitřně milostí Ducha, „který je Pánem a Dárcem života“,
stali jsme se lidem pro život a podle toho máme jednat.
Jsme posláni: služba životu není pro nás důvodem k vychloubání, ale povinností, která vychází z vědomí, že jsme „lid patřící Bohu jako vlastnictví, aby
rozhlašoval, jak veliké věci on vykonal“ (srov. 1 Petr 2, 9).
Evangelium vitae, 79
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MODLITBA ZA POVOLÁNÍ
Poselství papeže Jana Pavla II. k XLI. světovému dni modliteb
za povolání (dokončení ze str. 9)
2. Modleme se za povolání!
V apoštolském listě Novo millennio ineunte jsem poznamenal, že „v dnešním světě najdeme vedle mohutných procesů sekularizace také rozšířenou
touhu po duchovním životě, jež se z větší části ukazuje právě v nové potřebě
modlitby.“ (Novo millennio ineunte, 33) Do této „potřeby modlitby“ je
včleněna naše společná prosba, aby Pán „poslal dělníky na svou žeň“.
S radostí zjišťuji, že v mnohých místních církvích se utvářejí skupiny
modlící se za povolání. V seminářích a formačních domech řeholních
i misijních společenství jsou k tomuto účelu organizována setkání. Malými
modlitebními „večeřadly“ se stávají četné rodiny, které mladým napomáhají
odvážně a velkoryse odpovědět na volání božského Mistra.
Ano! Povolání k výhradní službě Kristu v jeho církvi je nesmírným darem
Boží dobroty, darem, jenž je třeba neúnavně a s důvěřující pokorou vyprošovat. Vůči tomuto daru se má křesťan stále více otevírat a má bdít, aby
nepromarnil „čas milosti“ a „dobu navštívení“ (srov. Lk 19, 44).
Zvláštní hodnotu má modlitba ve spojení s obětí a utrpením. Utrpení
prožívané jako doplnění toho, co zbývá „do míry utrpení Kristových za jeho
tělo, to jest církev“ (srov. Kol 1, 24), se stává mimořádně účinnou formou
přímluvy. Nesčetní nemocní z každého koutu světa sjednocují své bolesti na
Ježíšově kříži, aby vyprosili svatá povolání! V papežské službě, kterou mi
Bůh svěřil, provázejí duchovně také mě a přinášejí evangeliu neocenitelný
užitek, jenž však nejednou zůstává zcela skryt.
3. Modleme se za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu!
Z celého srdce si přeji, aby modlitba za povolání neustále sílila. Modlitba,
která je adorací Božího tajemství a děkováním za „velké věci“, jež Bůh učinil
a neustále činí – i navzdory slabosti lidí. Modlitba kontemplativní, prostoupená úžasem a vděčností za dar povolání.
Středem všech modlitebních iniciativ zůstává eucharistie. Svátost oltářní
hraje při zrození povolání i vytrvání v něm rozhodující úlohu, neboť
z Kristovy vykupitelské oběti mohou povolané osoby čerpat sílu k úplnému
sebeodevzdání se poselství evangelia. Je dobré, aby byla eucharistická
slavnost spojena s adorací Nejsvětější svátosti, jež určitým způsobem
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prodlouží tajemství mše svaté. Kontemplace Krista skutečně a reálně
přítomného pod způsobami chleba a vína může v srdci osoby povolané ke
kněžství či k určitému zvláštnímu poslání v církvi vzbudit stejné nadšení, jaké
přivedlo Petra na horu Proměnění, kde zvolal: „Pane, je dobře, že jsme tady.“
(Mt 17, 4; srov. Mk 9, 5; Lk 9, 33) Jedná se o zvláštní způsob kontemplace
Kristovy tváře s Marií a ve škole Panny Marie, kterou můžeme pro její vnitřní
postoj směle nazývat „ženou eucharistie.“ (Ecclesia de Eucharistia, 53)
Kéž se všechna křesťanská společenství stanou „autentickými školami
modlitby“, kde se členové modlí, aby nechyběli dělníci na rozlehlém poli
apoštolské činnosti. Je také nutné, aby církev svou neustálou duchovní péčí
provázela i ty, které Bůh již povolal a kteří „následují Beránka, kamkoli jde“
(Zj 14, 4). Myslím zde na kněze, řeholnice a řeholníky, členy mnišských
společenství, zasvěcené panny, členy sekulárních institutů a vůbec na
všechny, kteří přijali dar povolání a nosí „tento poklad v hliněných nádobách“
(srov. 2 Kor 4, 7). V tajemném těle Kristově existuje velká rozmanitost služeb
a charismat (srov. 1 Kor 12, 12) a všechna jsou zaměřena na posvěcení
křesťanského lidu. V tomto všestranném úsilí o svatost, jež má oživovat každý
úd církve, je nezbytné modlit se za to, aby „povolané“ osoby zůstaly svému
povolání věrné a dosáhly co nejvyšší míry evangelijní dokonalosti.

4. Modlitba povolaných
V posynodální apoštolské adhortaci Pastores dabo vobis jsem zdůraznil,
že „výrazem této pastorační lásky k jeho vlastní místní církvi a péče o budoucí
službu pro ni je starost, kterou by měl kněz mít, aby tak řečeno hledal někoho,
kdo by po něm převzal kněžskou službu.“ (Pastores dabo vobis, 74) Ačkoli
víme, že Bůh povolává ty, které si vyvolil (srov. Mk 3, 13), musí být starostí
každého Kristova služebníka modlit se za vytrvalost v povolání. Nikdo
nemůže lépe než oni pochopit naléhavost výměny generací, jež zabezpečí
službu velkorysých a svatých osob při zvěstování evangelia a udělování
svátostí.
Právě z tohoto hlediska je velmi nutná „duchovní věrnost Pánu i vlastnímu
povolání a poslání.“ (Vita consecrata, 63) Ve svatosti povolaných spočívá síla
jejich svědectví, schopná strhnout také jiné osoby a přimět je svěřit svůj život
Kristu. Tímto způsobem lze čelit úbytku povolání k zasvěcenému životu, jenž
ohrožuje existenci četných apoštolských děl – zvláště v misijních územích.
Modlitba povolaných – kněží a zasvěcených osob – má zvláštní hodnotu,
neboť je včleněna do Kristovy kněžské modlitby. Kristus se v nich modlí
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k Otci, aby posvětil a ve své lásce zachoval ty, kdo jsou sice v tomto světě, ale
přitom k němu nenáleží (srov. Jan 17, 14-16).
Duch Svatý nechť učiní z celé církve modlící se lid, jenž pozvedá svůj hlas
k nebeskému Otci a vyprošuje svatá povolání ke kněžství a k zasvěcenému
životu. Modleme se, aby se ti, které si Pán vyvolil a povolal, stali věrnými
a radostnými svědky evangelia, jemuž zasvětili své bytí.

5. Pane, utíkáme se k tobě s důvěrou!
Synu Boží,
jenž jsi byl Otcem poslán k lidem všech dob
a do všech částí světa!
Prosíme tě skrze Pannu Marii,
Matku tvou a Matku naši:
dej, aby v tvé církvi nechyběla povolání,
především ta, jež se vyznačují zvláštní oddaností tvému království.
Ježíši, jediný Spasiteli člověka!
Prosíme tě za své bratry a sestry,
kteří na tvé volání ke kněžství, zasvěcenému životu a misijní službě
odpověděli „ano“.
Dej, aby se jejich životy den co den obnovovaly,
a aby se sami stali živoucí radostnou zvěstí.
Milosrdný a svatý Pane,
nepřestávej zvát nové dělníky
na žeň svého království!
Pomáhej těm, které dnes voláš,
aby tě následovali:
dej, ať patří na tvou tvář
a s radostí přijímají podivuhodné poslání,
jež jim svěřuješ k dobru svého lidu i celého lidstva.
Neboť ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým
na věky věků. Amen.
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DOMINIKÁNŠTÍ LAICI
Dominik Maria Abbrescia OP
(pokračování)

MLUVIT S BOHEM SPOLEČNĚ
Svatý Dominik chtěl, aby jeho komunity Kazatelů měly ve stanovách program
mluvení s Bohem, a proto je to také předpis řehole.
Když bratrstvo mluví s Bohem, je to jeho silná chvíle: chvíle, v které
doprovází studium a připravuje kázání. Mluvení s Bohem je chvílí, kdy
komunita čerpá s radostí ze zdrojů spásy (Iz 12, 3).
Bratrstvo ... lidé, kteří se společně modlí a vytvářejí církev, jsou církví:
Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich
(Mt 18, 20).
Jsou ve společenství se Slovem; jsou ve společenství mezi sebou: tvoří tedy
komunitu, jsou Kristovou komunitou. Církev, komunita, se uskutečňují především v modlitbě. Církev vytváří společenství s Kristem, komunitu vytváří
společenství s Kristem. Je třeba ustavičně mluvit s Bohem, s Kristem, s Duchem, abychom zakoušeli společně s jinými modlitbu. Kdo se nesnaží, aby se
jeho vnitřní slovo shodovalo se slovem vnějším, splývajícím se slovem spolubratří nebo spolusester, jen s námahou se najde a pozná při společné modlitbě.
Společná modlitba je proto korunováním a úsilím: korunováním, protože je
to vyjádření radostné snahy o osobní mluvení s Bohem spolu s jinými; úsilím,
protože od společné modlitby všichni odcházejí se srdcem plným Boha, aby
o něm mluvili k jiným.
MLUVIT S BOHEM V RADOSTI
Mluvit s Bohem není darem, ale musíme o to usilovat, a to vyžaduje boj,
překonávání sebe, snahu. Nemůžeme mluvit s Bohem, jestliže nekráčíme
v jeho přítomnosti:
Choď stále přede mnou a buď stále bezúhonný! (Gn 17, 1)

Ve Vatikánu 23. listopadu 2003
Jan Pavel II.

Nemůžeme kráčet v Boží přítomnosti, jestliže nežijeme v přátelství s ním:
přítomnost a přátelství s Bohem se mají stát zkušeností, jestliže chceme
mluvit s Bohem a k Bohu. Žít jako ve stavu psychologickém a nadpřirozeném
milosti: to je zvláštní podmínka, v které jde o něco vzácného a podivuhodného
jakoby to bylo nečekané unesení, jakoby šlo o nenadálý přechod Ducha.
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Zkušenost o stavu milosti je nadšením spojeným s radostí. Nadšení a radost
jsou normální u toho, kdo žije ve stavu milosti: svatí jsou nadšení, protože
jsou stále přáteli Boha, s kterým často rozmlouvají, a zároveň přáteli lidí,
kterým svou radost předávají.
Svatý Dominik zůstává světcem nadšeným i při kruté zkušenosti v Provensálsku, kde byl často v nebezpečí mučednictví. Přes utrpení z osamocenosti
a ze samoty neztrácí mír, neztrácí klid, neznepokojuje se, nestaví se nikdy
proti lidem, protože je přesvědčen, že budou zachráněni od iluzí bludu ne tím,
že se bude stavět proti nim, ale tím, že jim vyjde vstříc s radostí. Jeho žáci
zdůrazňují jednomyslně jeho stálou radost vždy a se všemi; radost ukázněnou,
to jistě, ne křiklavou, ale radost vyrovnanou, jasnou, která se stále a bezprostředně sděluje jiným. A s radostí nadšení: radost a nadšení jdou stále
nerozdílně spolu ve stejném rytmu.
MLUVIT S BOHEM SE SRDCEM APOŠTOLŮ
Společná modlitba odráží také povolání a jeho místo v církvi. Bratrstvo, které
se modlí, je proto v souladu s církví a s řádem, s jejich snahami, s jejich
pastoračními a evangelizačními problémy. Jeho modlitba proto nemůže nebýt
apoštolská. I modlitba je chvílí, kdy se naplňuje dominikánské povolání,
chvílí, kdy se odpovídá Duchu, který je povolal jménem Kristovým.
MLUVIT S MARIÍ, MATKOU MILOSRDENSTVÍ
Pokaždé, když se bratrstvo stává komunitou, která se modlí v Duchu ke Kristu
a skrze Krista k Bohu, nemůže se neobracet také k té, která je prostřednicí
všech milostí, k Marii.
Každý řeholní řád se dívá v Marii na jednu stránku a dává jí způsob, který je
v důsledném souladu s jeho vlastním posláním v církvi.
Ve středověkých legendách je svatý Dominik ukazován jako někdo, kdo je
poslán do světa a do církve jako projev milosrdenství Krista Ukřižovaného
a jeho Matky Marie. Svatý Dominik, když koná své poslání kazatele pravdy
ve snaze osvobodit lidi od iluzí bludu, projevuje srdce plné milosrdenství.
Když zakládá řád Kazatelů, chce je mít lidmi evangelními, plnými milosrdenství, a Gerard Frachet ukazuje dominikánský klášter jako dům milosrdenství.
Dominik kromě toho chce, aby jeho evangelní lidé začínali den na prahu své
cely hymnem k Matce milosrdenství dříve, než se všichni setkají v chóru.
Jordán Saský, bezprostřední nástupce svatého Dominika v řízení řádu (12221237), bude chtít, aby dominikánský den také končil zpěvem Salve Regina,
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hymnem k Marii, Matce milosrdenství. Název Matka milosrdenství je hlavním
dominikánským titulem Marie, který objasňuje všechny názvy ostatní.
Dominikánská mariánská pobožnost je pobožností k Mariině milosrdné lásce.
DOMINIKÁNSKÁ CHARISMATICKÁ MODLITBA: RŮŽENEC
Modlitbou, v které se spojujeme s Kristem Ukřižovaným, který pro nás
zasloužil milosrdenství od Otce milosrdenství, a s Marií, Matkou milosrdenství, je růženec. Je to modlitba, která probírá dějiny spásy (tajemství)
a tedy zjevení Kristova a Mariina milosrdenství.
Růženec odráží dominikánský způsob mluvení s Bohem. Je jeho mariánskou
syntézou: mluvíme s Kristem a s Marií, aby vylévali své milosrdenství na nás
a na jiné; a je to také naše modlitba apoštolská, která vychází z kontemplace
tajemství Božího milosrdenství, které se nám zjevilo v dějinách spásy.
Bratrstvo proto dává mariánské modlitbě růžence privilegované místo a privilegovanou dobu. Růženec je dar, který Duch skrze znamení doby poskytl,
vnukl dětem svatého Dominika ne proto, aby si ho nechali pro sebe, prožívali
ho jako projev své něžnosti k Marii nebo jako jeden z projevů svého kontemplativního života, ale také proto, aby ho dávali jiným, celé církvi. Růženec
tedy patří k dominikánskému chápání: kontemplovat a rozdávat z toho, co
jsme kontemplovali, spojovat se s Bohem, abychom ho předávali jiným,
mluvit s Bohem, abychom mluvili o Bohu.
Růženec je také darem Ducha celé církvi skrze duchovní děti svatého
Dominika. Pro dominikány se růženec proměňuje v dar, který rozdává
k užitku celé církve: dáváme jen to, co nám bylo dáno. Avšak to, co Duch
dává k užitku, k společnému dobru, je charisma (1 Kor 12, 7): růženec je tedy
pro dominikány modlitbou charismatickou, to znamená modlitbou svěřenou
přímo jim a ne jiným, pro církev: není možné oddělit růženec od dominikánů
a také naopak. Nejkrásnější mariánský dar, který Duch daroval celé církvi
prostřednictvím dominikánů, je právě růženec.
Růženec je rozšířením prvního povolání ke kázání: Duch povolal svatého
Dominika, aby kázal, aby převzal úkol Slova (sv. Kateřina Sienská), potom
povolal jeho syny, aby vytvořili modlitbu, v které se nazírá na různé projevy
milosrdenství Vtěleného Slova, Krista, a Marie, jeho Matky.
Jestliže je pro každého křesťana růženec modlitbou zbožnou, projevem lásky,
pro sekulární dominikánskou komunitu je růženec také modlitbou apoštolskou, modlitbou evangelních lidí podle srdce 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

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 495 063 625 (sekretariát)
fax: 495 512 850
duka@diecezehk.cz

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

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

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

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
(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 v Pražském klášteře
(JK)
jilji.op.cz – Klášter dominikánů Praha (spravuje Petr
Chaloupský)
plzen.op.cz – Klášter dominikánů Plzeň (spravuje fr.
Cyprián Suchánek OP)

RADIO VERITAS
P. Piotr Krysztofiak OP
Husova 8, 110 00 Praha 1
F 224 218 442
veritas@op.cz
SALVE. Revue pro teologii
a duchovnl život
Velké nám. 35
500 01 Hradec Králové
F 495 063 625
dominika@diecezehk.cz
VEČERNÍ EVANGELIZAČNÍ
ŠKOLA
P. Jan Rajlich OP
http://misie.op.cz/, jan@op.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

informace:
Jan Jáchym Beneš
jachym@op.cz

Evangelium naděje svěřené církvi nového tisíciletí
„Probuď se a utvrď zbytek, který už je na umření“ (Zj 3, 2)
Směřovat k jednotě
Evangelium naděje je nakonec silou a výzvou k obrácení také na ekumenickém
poli. V jistotě, že jednota křesťanů odpovídá Pánovu přikázání, „aby všichni byli
jedno“ (srov. Jan 17, 11), a že se dnes jeví jako nutnost pro větší věrohodnost
hlásání evangelia a jako příspěvek k jednotě Evropy, je nutné pomáhat všem
církvím a církevním společenstvím a vybízet je, aby chápaly ekumenickou cestu
jako „společné putování ke Kristu“ (Propositio, 9) a k viditelné jednotě, kterou
si on přál, aby tak jednota v rozmanitosti zazářila v církvi jako dar Ducha
svatého, tvůrce společenství.
Aby se tak stalo, je třeba ze strany všech trpělivého a trvalého nasazení,
prodchnutého ryzí nadějí a zároveň střízlivým realismem zaměřeným na
„zhodnocení toho, co již spojuje, na upřímnou a vzájemnou úctu, na odstranění
předsudků, na poznání a vzájemnou lásku“ (tamtéž). Chce-li se úsilí o jednotu
v této linii opírat o pevné základy, pak se musí vyznačovat zaníceným hledáním
pravdy v dialogu a porovnávání, které uznávají dosud dosažené výsledky
a dokážou je hodnotit jako podnět pro další cestu a k překonávání rozporů, které
ještě křesťany rozdělují.
Je třeba pokračovat v dialogu s rozhodností a nevzdávat se před obtížemi
a námahami: dialog pak ať je veden „z různých hledisek (doktrinálního,
duchovního a praktického) ve smyslu výměny darů, které Duch vzbuzuje v každé
církvi; je též třeba vychovávat společenství a věřící, především mladé, aby
prožívali chvíle setkání a ze správně chápaného ekumenismu učinili běžnou
součást církevního života a činnosti“ (tamtéž).
Tento dialog je jednou z hlavních starostí církve především v Evropě, která
v minulém tisíciletí viděla, jak vznikají mnohá rozdělení mezi křesťany, a která
dnes nastoupila cestu ke své větší jednotě. Nemůžeme se na této cestě zastavit,
ani se nesmíme vrátit zpátky! Musíme po ní kráčet dál a žít ji s důvěrou, protože
vzájemná úcta a hledání pravdy, spolupráce v lásce a především ekumenismus
svatosti přinesou s Boží pomocí své plody.
Navzdory nevyhnutelným potížím vybízím všechny, aby uznali a s láskou
a bratrsky zhodnotili přínos, který východní katolické církve samotnou svojí
přítomností, bohatstvím své tradice, svědectvím své „jednoty v odlišnosti“,
inkulturací, kterou vykázaly při hlásání evangelia, a rozmanitostí obřadů mohou
poskytnout pro budování skutečné jednoty (tamtéž, 22). Zároveň chci ještě
jednou ujistit pastýře, bratry a sestry pravoslavných církví, že nová evangelizace
nemá být zaměňována žádným způsobem s proselytismem, při uchování
povinnosti respektovat pravdu, svobodu a důstojnost každé osoby.
Jan Pavel II., Ecclesia in Europa 30-32

