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KALENDÁŘ AKCÍ ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ RODINY
23. 7. - 1. 8. 2004
20. 8. - 29. 8. 2004
1. - 3. 10. 2004
28. 10. 2004
27. 11. 2004
16. 4. 2005
28. 5. 2005
5. 11. 2005

misie ve Stodě u Plzně
misie v Úboči a Kolovči u Domažlic
setkání formátorů LSsD ve Vranově u Brna
zasedání Rady vyšších představených OP v Praze
setkání české dominikánské rodiny v H. Králové
zasedání provinční rady LSsD
pouť do Jablonného v Podještědí
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 21. 6. 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 katechumenát (fr. Jan – malá hovorna)
! čtvrtek
19:15 Schola Dominicana – zkušebna
19:30 katechumenát (malá hovorna)
! neděle
16:00 Presidium Mariiny Legie (velká hovorna)

4. pražské – 5. 6. v 8:30 v kapli sv. Zdislavy
5. pražské – 3. a 17. 6. v 19:30 ve velké
hovorně kláštera

Slavnostní liturgie
10. 6. v 18.30 – slavnost Těla a krve Páně:
Moteta, sekvence a žalmy Petra Chaloupského, lidový zpěv. Zpívá: Schola Dominicana, diriguje + varhany: Petr Chaloupský

Mariánská pobožnost
3. 6. 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
8. 6. 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 – 3. 6. v 19:30 v hovorně kláštera
3. pražské – 26. 6. setkání na poutním místě
Hájek – Hostivice u Prahy (začátek 10:30)

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
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 společenském sále.

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; 3. 6.
III. Katecheze o modlitbě a svátostech
přednáší P. Antonín Krasucki OP; 17. 6.
IV. Úvod do Písma svatého
přednáší P. Pavel Mayer OP; 24. 6.
V. Podstatné problémy filosofie
přednáší Jiří Albert Fuchs, terciář OP; 9. 6.
Přednášky se konají v přednáškovém sále
kláštera (Slovenská 14) vždy od 19:30 hod.
8. 6. se v našem konventě Neposkvrněného
početí Panny Marie v Olomouci koná 2.
řádná provinční rada, která se bude týkat
záležitostí formace bratří naší provincie.
Celou dominikánskou rodinu prosíme
o modlitbu za zdar společného jednání!
11. - 13. 6. se koná klerikátní pouť do sv.
Anny v Polsku.
19. 6. se koná v olomouckém klášteře setkání
rady Hnutí Pro život ČR
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 21. 6. na téma: „Kamarádi, nadosmrti“)
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 – nejbližší bude 15. 6.
každou středu:
studentská snídaně: (6:00 mše sv. + spol.
modlitba na vrátnici kláštera + snídaně v refektáři kláštera) – poslední snídaně se koná ve
středu 23. 6. na trávě v klášterní zahradě
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 spolu se
Zdislavou a Jiřím Kvapilovými
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 – datum další akce je: 24. 6.
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
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.
12. 6. proběhne další setkání nově založeného
laického sdružení sv. Dominika v Rožnově
pod Radhoštěm.
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27. 6. proběhne další setkání terciářů Trávník
v Kroměříži. V rámci působení terciářů MS
Trávník proběhne 5. 6. zájezd do rakouského
poutního místa Mariazell.

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

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.
4. 7. 11:00 německá pouť
17. 7. pouť rodin a nemocných východních
Čech – 11:00 Mons. Dominik Duka

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.
Vítáme jakýkoliv druh účasti na misiích
a všechny moc prosíme o modlitby.

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.

SETKÁNÍ DOMINIKÁNSKÉ RODINY
V HRADCI KRÁLOVÉ 2004
Milé sestry, milí bratři a přátelé dominikánské rodiny,
zveme Vás všechny na tradiční společné setkání, které se bude konat 27. 11. 2004
v Hradci Králové.
Setkání bude zahájeno v 8:30 hodin modlitbou růžence a v 9:00 hodin mší svatou
v katedrále Svatého Ducha; po mši svaté bude následovat agapé v prostorách Nového
Adalbertina, úvodní slovo otce provinciála fr. Alvareze Kodedy OP, přednáška fr.
Tomáše Jana Machuly na téma Boží slovo a zprávy z jednotlivých větví dominikánské
rodiny. Odpolední část programu bude vyhrazena zprávám o provinčních zařízeních
a projektech a dále práci ve skupinách na témata Mládež, Církev a stát, Kázání
a Lectio divina. Pro zájemce, kteří se budou moci zdržet déle, bude připravena večerní
agapé a dominikánský klub. I pro letošní setkání máme přislíbenu účast zahraničního
hosta, měl by k nám přijet fr. Enrique Sariego OP, který má v Řádu na starosti
dominikánské hnutí mládeže.
Tolik první stručná návnada, o programu vás budeme ještě podrobně informovat.
V tuto chvíli Vám chceme především nabídnout informace o možnostech ubytování
(viz dále), abyste v případě, že o ně máte zájem, si je mohli včas zajistit.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Za kazatelské středisko Ester
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Ubytování poutníků na setkání dominikánské rodiny
v Hradci Králové
UBYTOVÁNÍ V NOVÉM ADALBERTINU
Z 26. na 27. a z 27. na 28. listopadu je zatím rezervováno 20 lůžek. Ceny jsou uvedeny za jednu
noc a jeden pokoj včetně snídaně: jednolůžkový pokoj 400,- Kč, dvoulůžkový pokoj 600,- Kč,
čtyřlůžkový pokoj 1.200,- Kč. Parkovné pro auto na dvoře Nového Adalbertina 100,- Kč na
den. Rezervaci je třeba potvrdit do 7. listopadu 2004 na adresu S. M. Dominika Bohušová OP,
Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, dominika@diecezehk.cz, tel.: 495 063 625, 603 229
688.

Pokud byste měli zájem o levnější ubytování, můžete si je individuálně zajistit např.
v těchto zařízeních:
HOTELOVÝ DŮM - UBYTOVNA
Heyrovského 1177, Hradec Králové, ředitelství: tel./fax: +420 495 511 321,
recepce: tel.: +420 49 5 511 175, e-mail: havlova@hotelovydum.cz,
dvojlůžkové pokoje se základním vybavením, koupelna společná vždy pro dva pokoje, WC
společné na patře, kuchyňka na patře, prodejna (potraviny, drogerie, trafika) v budově
Cena ubytování: 170,- Kč lůžko/noc; 240,- Kč pokoj/noc (dvojlůžkový pokoj obývaný jednou
osobou). Platební podmínky: hotově (platba předem), na zálohovou fakturu

PENZION JITKA
Jitka Štemberová, Sportovní 525, 500 09 Hradec Králové - Malšovice, tel: 495263658
Ubytování v rodinné vile v klidné části Hradce Králové. Vzdálenost od historického centra
města 5 min. K dispozici jsou 3 dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení, kuchyňka
Cena ubytování: od 250,- Kč na osobu a den.

UBYTOVNA MĚSTSKÉ LESY HRADEC KRÁLOVÉ
Přemyslova 219, Hradec Králové 500 08, tel.: 495 27 26 56, fax: 495 27 26 76
e-mail: petrik.mlhk@vslesy.cz
Ubytování ve 2 až 4 lůžkových pokojích (kapacita 45 míst) a dvou apartmá, k dispozici
kuchyňka, parkoviště.

UBYTOVNA UNISIM
levné ubytování ve Skladištní oblasti v Hradci Králové (bývalé Stavocentrum)
Vážní 848, Hradec Králové 500 03, tel.: 495 542 702 (recepce, služba 24 hod)
tel/fax: 495 546 801 (kancelář)
3 a 4 lůžkové pokoje, nové sociální zařízení a kuchyňky na patře, možnost drobného
občerstvení, bezproblémové parkování u budovy, dobrá obslužnost MHD, zastávky 50 m
Cena ubytování 97,- Kč/den vč. DPH

další informace: www.hradeckralove.cz

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.

NOVÝ ŽIVOT 2000
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JUBILEA BRATŘÍ A SESTER

Nový život 2000 – poděkování
Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem ve svatojilské farnosti zapojili do projektu
Nový život 2000, jehož cílem bylo dát všem Pražanům možnost seznámit se s osobou
Ježíše Krista prostřednictvím filmu Ježíš a následných akcí.
Zúčastnili jsme se pořadatelsky dvou projekcí v Lucerně (únor 2004) a dále roznášky
materiálů, které si lidé mohli objednat poštou.
Na základě promítání se u sv. Jiljí začaly scházet dvě skupinky nad evangeliem sv.
Lukáše. Setkání navazují na promítaný film a směřují k prohloubení základů víry či
vůbec pro uvedení do práce s Písmem, s Božím slovem. Nový běh těchto setkání bude
otevřen po prázdninách (informace – např. kontaktnasetkani@seznam.cz nebo tel. 736
770 354) . Někteří lidé začali chodit na tzv. Hovory o víře do týnské farnosti, se
kterou jsme spolupracovali – probírají se tu velmi přístupnou formou základy
křesťanství s možností živé diskuse; setkání jsou stejně jako Setkávání nad
evangeliem určena pro všechny věkové kategorie (informace – tel. 602 306 186).
Mladým katolíkům (16 – 35 let) je k prohloubení víry nabídnuta účast na patnáctidenní prázdninové duchovní obnově – tzv. Oáze nového života. Po prázdninách se
také, dá-li Pán, ve farnosti uskuteční několik setkání o výchově dětí, opět jako reakce
na zájem lidí vyjádřený v anketkách po filmu.
To vše je ale jen takový „viditelný vrchol ledovce“. Byla spousta nejmenovaných
a „neviditelných“ služeb, z nichž tou nejdůležitější byla a stále je modlitba, ať už
osobní anebo společná – při liturgii nebo v jednotlivých společenstvích ve farnosti se
scházejících či s ní a s kampaní nějak souvisejících. Tedy ještě jednou vám všem moc
děkuji s přáním hojnosti Božího požehnání pro vás i vaše blízké. Děkuji též
i zastřešujícímu Novému životu, o.p.s., že jsme se tohoto projektu mohli zúčastnit. Ať
toto celé je k oslavě a chvále Pána!
V souvislosti s touto kampaní se od loňského podzimu scházíme v neděle večer od 20
h. ve velké hovorně kláštera (Husova 8, linka 53) ke sdílení, k řešení aktuálních věcí
a na společnou modlitbu. Setkávání poběží min. do začátku letních prázdnin a jsou
otevřená i pro nově příchozí.
Informace – L. Tesařová, tel. 736 770 354 nebo e-mail filmjezis@seznam.cz nebo
internetové stránky farnosti.
Na internetu je také možné navštívit zajímavé stránky www.znateho.cz pro zájemce
o křesťanství nechtějící vyjít z anonymity.
Libuše Tesařová

1. 6.
2. 6.
5. 6.
7. 6.
8. 6.
15. 6.
15. 6.
15. 6.
18. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
29. 6.
29. 6.
30. 6.
30. 6.
30. 6.

S. M. Bohdanka Knotková
S. M. Beata Súkupová
S. M. Blažejka Novotná
Fr. Ambrož Svatoš
Fr. Rajmund Tretera
Fr. Ignác Bürgl
Fr. Piotr Krysztofiak
Fr. Romuald Rob
Fr. Damián Němec
S. M. Markéta Borková
S. M. Rafaela Slavíková
Fr. Jordán Vinklárek
S. M. Cherubína Stašková
S. M. Miroslava Švábenská
S. M. Arnošta Mošťková
Fr. Alvarez Kodeda
S. M. Magdalena Švarcová

73. narozeniny
74. narozeniny
93. narozeniny
91. narozeniny
64. narozeniny
38. narozeniny
38. narozeniny
30. narozeniny
44. narozeniny
54. narozeniny
30. narozeniny
40. výročí kněžského svěcení
94. narozeniny
87. narozeniny
60. narozeniny
43. narozeniny
36. narozeniny

BLAHOPŘEJEME!

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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ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY
LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
Olomouc 15. května 2004
Přítomni:
s volebním hlasem: zástupci MS (Blansko, Brno, Horní Němčí, Jablonné v Podještědí,
Jilemnice, Jirkov, Nivnice, Nové Město nad Metují, Olomouc, Ostrava, Plzeň, 4.
pražské, 5. pražské, Rožnov pod Radhoštěm, Smečno, Trávník, Uherský Brod,
Znojmo), promotor pro dominikánské konsociace, provinční moderátor (celkem 20
členů PR; na odpoledne omluveni zástupci MS Uherský Brod)
bez volebního hlasu: asistent a socius provinčního moderátora, hosté (12)

ZAHÁJENÍ SETKÁNÍ
Na úvod setkání sloužil o. Pavel Mayer OP mši sv. ke cti Panny Marie, ochránkyně Kazatelského řádu v klášterním kostele. Poté následovalo vlastní jednání
v přednáškovém sále. Nejprve s. Dagmar Ester Kopecká přivítala všechny přítomné,
poděkovala organizátorům setkání a jménem všech popřála o. Pavlovi k narozeninám.
Následně po společné modlitbě O spem miram seznámila přítomné s připravenými
podklady k jednání a organizačními pokyny a jednání pokračovalo informacemi
k jednotlivým bodům programu.

ZPRÁVA PROMOTORA PRO DOMINIKÁNSKÉ KONSOCIACE
o. Pavel Mayer OP
O. Pavel nejprve vyřídil pozdravy od o. provinciála a jeho poděkování všem
terciářům za jejich činnost. Bratři spoléhají na jejich modlitby a pomoc, a prosí je
o další podporu a pomoc v apoštolátním díle provincie.
V uplynulém roce byl o. Pavel asignován do Olomouce, a proto se musel vzdát
funkce asistenta MS v Plzni. Tím je poněkud méně v přímém kontaktu s problematikou laikátu, ale informací se mu dostává díky jeho práci v Kazatelském středisku
a osobním kontaktům. Vidí velký podíl laiků na činnosti provincie např. při přípravě
letních misií, VEŠ a internetových stránek. Díky OPusculu a zprávám z MS, které se
v něm objevují, se dozvídá mnohé o životě laiků v různých místech a vidí nezastupitelnost jejich služby.
Zlepšuje se součinnost s bratry. Ke sblížení přispívají již tradiční společná setkání
– zdislavská pouť a setkání dominikánské rodiny v Hradci Králové. Je třeba
pokračovat v nastoupené cestě.
O. Pavel ocenil solidaritu, již máme s chudými a potřebnými. Upozornil však na
to, že kolem nás žijí lidé chudí nejen na dobra hmotná, ale především na dobra
duchovní. Tato duchovní bída je mnohem větší než hmotná, ale většina lidí ji vůbec
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nepozoruje. Solidarita s těmito potřebnými vyžaduje větší úsilí při hlásání Pravdy. Bez
obrácení k Ježíši Kristu hrozí našim bližním, kterým mnohdy nic hmotného neschází,
že minou svůj věčný cíl a budou navěky nešťastní. Spolu se sv. Dominikem se
musíme i my ptát: Co bude s hříšníky? Je třeba se za ně modlit a hledat cesty, jak tuto
jejich nouzi odstranit. Je to úkol pro všechna MS – hledat, co udělat pro tyto chudé,
jak je pozvat k bohatství naší víry. Je to náš úkol pro příští rok.

ZPRÁVA PROVINČNÍHO MODERÁTORA
Dagmar Ester Kopecká
S. Ester úvodem poděkovala za všechny modlitby a oběti, za příspěvky materiální
i příspěvky do OPuscula.
V uplynulém roce bylo obláčkou přijato do LSsD 8 nových bratří a sester, dále
proběhly časné (1) i věčné (8) sliby bratří a sester a 4 členové zemřeli. V březnu 2004
vzniklo nové sdružení v Rožnově pod Radhoštěm a během roku se uskutečnila 3
formační setkání (Svatá Hora, Vranov, Praha).
V předložených materiálech jsou uvedeny termíny společných akcí na rok 2004
a 2005. K plánovaným akcím a všeobecně k činnosti LSsD zazněly následující
připomínky:
a) Příští provinční rada, která se sejde v Praze (16. 5. 2005), bude volební, neboť
stávající provinční moderátorce (Dagmar Ester Kopecká), sociovi provinčního
moderátora (Jan Jáchym Beneš), ekonomce (Jitka Terezie Andresová) a asistentce
pro formaci (Eva Imelda Fuchsová) skončí funkční období. Je třeba si rozmyslet
a navrhnout kandidáty na tato oficia – do ledna 2005.
b) Kazatelské středisko s ohledem na nutnost snížit finanční náklady na realizaci
setkání dominikánské rodiny v H. Králové prosí jednotlivá MS, aby se podílela na
zajištění pohoštění (mimo oběda). Aby bylo možné tuto pomoc koordinovat, je
třeba nahlásit předem s. Ester, kolik a čeho účastníci dovezou s sebou.
c) Podle rozhodnutí provinční rady se mají 2x ročně konat víkendová formační
setkání. Ale protože se setkání pořádaná v české části provincie opakovaně
potýkají s organizačními problémy způsobenými nezodpovědným přístupem
některých účastníků, měla by provinční rada zvážit, zda by nebylo vhodné změnit
stávající praxi takto:
! 1x ročně jednodenní (sobotní) setkání v české části (Praha, Plzeň apod.)
! 1x ročně víkendové setkání na Vranově u Brna

d) Termíny společných akcí na rok 2004 a 2005 jsou vybrány s ohledem na církevní
a státní svátky, na další provinční aktivity a s ohledem na omezení daná např.
prázdninami. Proto není možné je měnit a MS by si je měly vyhradit jako
obsazené při plánování svých akcí. Zajistit, aby nedocházelo ke kolizím s akcemi
MS, je především úkol představeného.
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e) Na společné akce je třeba hlásit se včas, tj. vždy do stanoveného termínu. Praxe
je mnohdy taková, že ani v den pořádání akce není známo, kolik bude přítomno
účastníků. Kromě organizačních problémů to přináší i nelichotivý obraz LSsD
v očích těch, kdo se na zajištění akcí nějak podílejí (ubytování, stravování apod.)
f) Předplatné OPuscula je třeba platit včas. Kdo nemůže uvedenou částku zaplatit
a má zájem OPusculum i nadále dostávat, měl by to ohlásit redakci a požádat
o příspěvek. Jen tak je možné odlišit tyto adresáty od těch, kdo již nemají zájem
OPusculum odebírat a redakci to nesdělili. Zasíláním výtisků těm, kdo o ně nemají
zájem, se neúměrně zvyšují náklady.
g) Pokud MS zvolí nového představeného, měl by mu odstupující předat jak
veškerou agendu, tak své zkušenosti, aby se informace zbytečně neztrácely, neboť
to poškozuje všechny členy laikátu. Především je třeba nového představeného
upozornit na to, že veškeré důležité informace (např. pozvánky na provinční radu)
nalezne v OPusculu, aby se ušetřilo na nákladech s jejich samostatným rozesíláním. Tudíž je v jeho zájmu jej odebírat (např. v rámci MS).
h) K založení nového MS v Rožnově pod Radhoštěm bylo třeba souhlasu o. biskupa
Graubnera. Ten při té příležitosti požádal o to, aby mu byly z MS v jeho diecézi
1x ročně zasílány souhrnné informace o sdružení a jeho činnosti. Za splnění tohoto
úkolu zodpovídá představený MS.

ZPRÁVA PROVINČNÍHO EKONOMA O HOSPODAŘENÍ
(vypracovala Jitka Terezie Andresová, přednesla v z. Dagmar Ester Kopecká)
S. Ester omluvila s. Terezii, která se nemohla provinční rady zúčastnit. Veškeré
podklady a vyúčtování byly uvedeny v předložené zprávě (zprávu obdrželi všichni
přítomní členové PR; je také k dispozici u prov. moderátora). S dotazy se zájemci
mohou na s. Terezii průběžně obracet. LSsD zároveň může vydat o poskytnutí daru
doklad potřebný pro odpočet daru ze základu daně.
K předložené zprávě zazněly následující připomínky:
a) Někteří odběratelé OPuscula neplatí příspěvky; OPusculum je proto ve ztrátě.
b) Náklady na formační setkání zahrnují výdaje na ubytování, stravné a příspěvek na
dopravu pro přednášející. Bylo by vhodné vybírat na setkáních příspěvek na tyto
účely od účastníků.
c) Fond potřebných nemá uvedeny žádné příjmy omylem. Ačkoli poskytnuté dary
byly využity podle požadavku dárců, v závěrečném vyúčtování byly nedopatřením
zahrnuty pod příspěvky a dary pro provinčního moderátora (bez dalšího upřesnění). Pokud v MS někdo potřebuje finanční výpomoc, měl by to představený
vědět a posoudit, příp. se obrátit s požadavkem na provinčního moderátora.
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Po přednesení výše uvedených zpráv následovala polední přestávka, během níž se
účastníci spolu s bratry pomodlili v kostele modlitbu během dne a poobědvali
v refektáři kláštera. Po krátké přestávce jednání opět pokračovalo.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
a) Evropské setkání dominikánských laiků 2004 ve Walberbergu
Dagmar Ester Kopecká
Letos na začátku června se ve Walberbergu uskuteční Evropské setkání
dominikánských laiků. Za každou provincii se jej zúčastní asistent provinciála pro
laiky (promotor pro dominikánské konsociace – o. Pavel Mayer OP) a 2 delegáti z řad
laiků, z nichž jeden má volební hlas (aktivní i pasivní). Pozvání na toto setkání
adresované naší provincii ukázalo, že je vhodné, aby existovala skupina laiků
disponujících jazykovými schopnostmi a relativně i volným časem, která by nás
mohla v podobných případech zastupovat. Protože taková skupina zatím neexistuje,
obeslala s. Ester po obdržení pozvánky několik bratří a sester a z následné korespondence vyplynuly 2 kandidáti: Dita Zdislava Haráková (5. pražské MS) a Tomáš Jan
Machula (MS České Budějovice). Po představení kandidátů provinční rada hlasovala
o jejich mandátu s následujícím výsledkem:
! souhlas s účastí s. Dity Zdislavy – pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
! souhlas s účastí b. Tomáše Jana – pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0
! účastník s volebním hlasem – s. Dita Zdislava: 8, b. Tomáš Jan: 10, zdržel se: 1
Setkání ve Walberbergu se za laiky zúčastní Dita Zdislava Haráková a s volebním
hlasem Tomáš Jan Machula.

b) Informace k mezinárodním projektům
Dita Zdislava Haráková
Mezinárodním projektům je třeba věnovat více pozornosti. Překážkou však je jak
jazyková bariéra, tak nedostatek finančních prostředků a nemožnost mnohých volně
disponovat se svým časem. Přesto se na některých mezinárodních projektech podílíme
nebo jsme o nich alespoň informováni.
1) Evropské setkání laiků
Zástupci provincie se zúčastnili již setkání v Polsku (o. Savio Řičica OP, Zdislava
Kvapilová) a ve Vídni (Pavel Rafael Konzbul, Petr Jeremiáš Beneš). Na minulém
setkání nebyl za naši provincii nikdo, nyní se zúčastní výše jmenovaní zástupci.
Existuje společný fond, do kterého bychom měli přispět odpovídající částkou (asi
300 EUR). Prozatím jsem nepřispěli, ale měli bychom se nad tím zamyslet, když
i chudší země přispěly alespoň nějakým obnosem (např. Ukrajina 20 EUR).
Na evropské setkání by mělo navázat celosvětové setkání podobné tomu, jaké bylo
v Manile, ale zatím k tomu není známo nic upřesňujícího.

LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
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2) Mezinárodní hnutí dominikánských dobrovolníků (DVI - Dominican Volunteers
International)
Je přeložen manuál, který je k dispozici u s. Ester a bude zveřejněn na Internetu
(op.cz), kde je možné nalézt další informace.
3) Dominikánské hnutí mládeže
Na setkání dominikánské rodiny do Hradce Králové je pozván fr. Enrique Sariego
OP. Tématu bude věnována zároveň jedna ze skupinek na tomto setkání.
4) Setkání v Bologni – Dokument o kázání
Ze setkání v Bologni vzešel dokument věnovaný otázce kázání v dominikánské
rodině. Český překlad bude zveřejněn v prázdninovém čísle OPuscula a diskusi na
dané téma bude věnována jedna ze skupinek na setkání dominikánské rodiny v Hradci
Králové.
5) Seminář o dominikánské spiritualitě
Mezinárodního setkání kongregačních sester ze střední a východní Evropy, které
proběhlo loni na Velehradě ve spolupráci s DSI (Dominican Sisters International) se
zúčastnily i 2 sestry z řad LSsD. Informace o tomto setkání byly zveřejněny
v OPusculu 9/2003.

c) Překlady do češtiny, skupina pro zahraniční kontakty
Dita Zdislava Haráková
Stále se hledají překladatelé textů do češtiny (např. IDI) – přihlásit se mohou
s. Ester.
Návrhy na členy skupiny lidí, která by měla na starosti mezinárodní kontakty (viz
výše) rovněž shromažďuje s. Ester – termín: do příští provinční rady.

FORMACE
Eva Imelda Fuchsová

a) změny v organizaci formačních setkání
Problémy s organizací formačních setkání (viz Zpráva provinčního moderátora)
vedly k tomu, že letošní jarní setkání bylo jednodenní a konalo se v Praze. Tento
model se osvědčil a bylo by vhodné systém formačních setkání změnit následně
! 1x ročně víkendové setkání
! 1x ročně jednodenní setkání
Provinční rada neměla ke změnám námitek a návrh byl jednomyslně přijat.

b) změny v zajištění obsahu setkání
Dlouhodobě se organizátoři potýkají s nedostatkem přednášejících. Zároveň
jednotlivá MS až na výjimky (Všeruby, Plzeň) dosud nesplnila svůj závazek na
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vypracování jednoho z témat noviciátní formace tak, jak byla témata rozdělena na
provinční radě v r. 2002. Oba problémy je možné vyřešit najednou, a to tak, že
formační setkání budou od příštího roku (2005) věnována postupně všem 10 tématům
noviciátní formace – každý rok jedno téma stejné pro jarní i podzimní setkání, aby se
mohla probrat „do hloubky“. Program, resp. přednášky, zajistí MS, které má dané
téma přidělené, příp. je doplní další pozvaní lektoři.
Po diskusi bylo navrhované řešení přijato s tím, že:
– v OPusculu na červen 2004 bude zveřejněn seznam MS a témat podle
rozhodnutí provinční rady z r.2002;
– do konce července si MS, která nemají zadané téma, jedno vyberou
a nahlásí svou volbu provinční moderátorce;
– s. Ester posoudí přidělení témat jednotlivým MS a v zářijovém čísle
OPuscula zveřejní závazný seznam MS a přidělených témat;
– následujících 10 let budou formační setkání v jednom kalendářním roce
věnována jednomu tématu postupně podle Programu formace a podstatnou
část programu zajistí dotčená MS.

c) stálá formace
S ohledem na řešení programu formace a formačních setkání bude prozatím trvalá
formace ponechána na jednotlivých MS. Laici z LSsD jsou zváni na přednášky, které
připravují bratři v rámci své trvalé formace.

RŮZNÉ
1) o. Pavel Mayer OP – Pro vlastní problémy nezapomínejme na apoštolát a přijměme
odpovědnost za běžící apoštolátní projekty, kterou vyjádříme nějakou formou
spoluúčasti.
2) Jan Jáchym Beneš – Stále přetrvávají problémy s aktualizací webových stránek
provincie, protože se nenašel dostatek bratří a sester ochotných informovat o místním
dění (např. v Aktualitách) a o připravovaných či uskutečněných akcích nebo
o aktuálních změnách (např. v pořadu bohoslužeb). Kdo by se chtěl a mohl na
aktualizaci obsahu webových stránek podílet, se může obrátit přímo na b. Jáchyma.
3) Dita Zdislava Haráková – Měli bychom se v MS zamyslet, zda nemůžeme laikát
nebo jednotlivé projekty v naší provincii podpořit více i finančně. Neznamená to
automatické zvýšení výdajů „na dobročinnost“, ale stojí za to se zamyslet, kolik a na
co dáváme, příp. vydávané prostředky jinak přerozdělit.
Po závěrečné modlitbě a požehnání o. Pavla zasedání provinční rady skončilo.
zapsal Jan Jáchym Beneš
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Výňatek ze zápisu ze zasedání provinční rady LSsD
konané 20. 4. 2002 v Praze (viz předchozí zápis – Formace bod b)
PR se usnesla, že každé ze zastoupených MS si vezme na starost vypracování
materiálů k jednomu z bodů programu formace. Rozdělení témat proběhlo následovně:
1. Trojí úřad Krista – MS Blansko
2. Charismata v církvi – MS Nové Město nad Metují + MS Nivnice
3. Historie řádu, Dominikánská rodina – MS 4. pražské
4. Společný život – MS Brno
5. Studium – MS Všeruby (zpracováno)
6. Rozjímání, osobní modlitba – MS 5. pražské
7. Liturgická modlitba – MS Plzeň (zpracováno)
8. Apoštolát – MS Ostrava
9. Kajícnost – MS Plzeň (zpracováno)
10. Slib – MS České Budějovice, MS Smečno

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS JILEMNICE (představený Bedřich Petr Jiří Šimůnek)
Na našem setkání v sobotu 8. května jsem probrali organizační otázky blížícího se
slavení věčných slibů, na něž jsme pozvali bratra Karla Jordána Červeného. Dva naši
bratři a dvě naše sestry se zaváží těmito sliby dne 5. června 2004 v 10 hodin
dopoledne v kostele sv. Vavřince v Jilemnici.

MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)
V dubnu, místo pravidelného setkání, jsme byli na exerciciích v Kroměříži u sester sv.
Kříže. I když se nám nedařilo úplně držet silencium, tak určitě nám tyto dny klidu,
velké pohody, porozumění a radosti daly mnoho. V krásném a milém prostředí
starostlivých sester o naše hmotná a stále nenasytná těla nám duše vzlétly při
radostném zpěvu a hlubokých a pečlivě připravených přednáškách, na téma víra
a rozum, o. Antonína O.P., k výšinám. Vůbec se nám nechtělo odjíždět a loučit se.
Jenom myšlenka, že se opět brzy uvidíme při pravidelném setkání v Olomouci, nás
naplnila nadějí.
Také toto setkání 8. května se nám vydařilo, protože bylo velmi radostné. Sestra Věra
Dominika měla obláčku, sestra Michaela Terezie složila časný slib a bratři Josef
Ludvík a Jan Bartoloměj věčné sliby. Všechno bylo naplněno duchem modlitby jako
díkuvzdání za naše sestry a bratry. Odpoledne jsme se pobavili žertovnými ukázkami
našich divadelníků sestry Evy Villany, Marie Štěpánky a Josefa Bartoloměje.
Vždy, když jdu domů z našeho společenství, děkuji sv. Dominiku za každého
človíčka, kterého k nám poslal. Jsou to krásní lidé. S. Zdislava
Termíny setkání pro rok 2004: 12. 6.
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MS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (předst. Ludmila Monika Mohelníková)
Dubnové setkání ještě novorozeného sdružení laiků Sv. Dominika proběhlo za hojné
účasti členů, zájemců i sympatizujících 17. 4. na rožnovské faře. Po obvyklé mši sv.
v 9 hod. pro farnost, před níž je možnost ke svátosti smíření, následovalo společné
čtení dogmatické konstituce II. vat. koncilu Dei Verbum (O Božím zjevení)
s následnou diskuzí. Následovala společná rozjímavá modlitba růžence a celé setkání
zakončil výborný guláš sestry představené, který jsme společně pojedli a spočinuli tak
v neformálních rozhovorech o budoucnosti sdružení se zájemci o Řád.
Květnový program setkání laiků sv. Dominika probíhal podle obvyklého zaběhlého
schématu: 8:30 zpovídání, 9:00 mše sv. pro farnost s pozváním na přednášku týkající
se dokumentu II. vat. koncilu Dei Verbum – O Božím zjevení. Příjemným překvapením byla přítomnost celé rodiny i s dětmi ze Společenství rodin Sv. Zdislavy,
založené manžely Michutovými. Po přednášce byla možnost neformálního setkání
u dobré svačiny a diskuze s uchazeči o členství ve sdružení. Příští setkání s obřadem
obláčky nových členů proběhne 12. 6. Následovat bude také setkání se schólou
a mladými z Hutiska.

MS TRÁVNÍK (představený Josef Lorenzo Šebestík)
Dubnové setkání terciářů s účastí několika dalších „zvědavců“ proběhlo o 3. neděli
velikonoční 25. 4. odpoledne v domku manželů Šebestíkových v Trávníku. Po
modlitbě růžence následovala katecheze o stvoření člověka s následující krátkou
diskuzí. Následovala zpráva novicmistrové ze setkání formátorů v Praze. Závěrem
jsme rozjímali nad životem sv. Kateřiny Sienské.
Květnové setkání terciářů se silnou účastí 16 duší proběhlo o 7. neděli velikonoční 23.
5. odpoledne v Kroměříži, v bytě sester Akubžanových. Z programu: Slavný růženec,
Info z provinční rady (J. Šebestík), Katechismus (J. Šebestík) – Credo – „I v Ježíše
Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho“ + diskuze nad tématem a prohlížení knihy
o Izraeli, konzumace – všichni ;-), zážitky (duchovní i jiné) z Mariazell – David +
Martina, závěrečná modlitba a požehnání (J. Šebestík), postupné loučení a účast
s mladými na večerní mši sv. Setkání tentokrát proběhlo bez asistenta, který se kvůli
dalším povinnostem omluvil z účasti. Příští setkání se koná 27. 6. v Trávníku.

MS UHERSKÝ BROD (představená Karla Alberta Ondráčková)
Dne 14. 4. 2004 jsme uskutečnili volbu rady a představeného sdružení. Členy rady
byli zvoleni: sestry M. A. Černušková, A. M. Dleštíková, D. K. Grombířová, V. Z.
Pranečuková a bratr V. D. Machálek. Představenou byla zvolena sestra Karla Alberta
Ondráčková, její zástupkyní se stala Dagmar Kateřina Grombířová.

3. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Eva Terezie Chaloupská)
V červnu se naše sdružení sejde 26. 6. na poutním místě Hájek – Hostivice u Prahy
(začátek v 10:30 hodin). Další setkání se bude konat až po letních prázdninách 13. 9.
2004. Podrobnosti a další termíny na adrese www.laici3ps.op.cz.
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4. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Při našem minulém setkání 1. května sestra Helena Dominika Marie Kynclová složila
časné sliby.
Naše sdružení se sejde naposled před prázdninami 5. 6. Začátek v kapli sv. Zdislavy
v 8.30 Ranní Chvály, v 9 h. mše svatá. Ve velké hovorně pokračujeme do 12 hodin.

5. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představený Jan Jáchym Beneš)
Pravidelná setkání: 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

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA
OLIVA
knihkupectví a galerie
nejúplnější produkce literatury a časopisů
z oblasti křesťanství, judaica,
pravoslaví.
knihy z oblasti historie a filozofie
malá prodejní galerie dřevěných plastik
a obrazů.

Adresa: Jilská 7, 110 00 Praha 1
Otevřeno: po-pá 10-18 hod.
Tel. 606 657 544
E-mail: knihy-oliva@quick.cz
Internetové knihkupectví:
http://oliva.op.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu a objednávky!

Jindra Jarošová: Svatí kacíři aneb reportáž nejen z Velké Moravy
Radioservis, váz., 357 str., 215 Kč
Philip Yancey: Ohlasy z jiného světa
Autor ve své nové knize nahlíží za oponu
každodenních drobných i velkých zázraků,
které jako záblesky z neviditelného světa
pronikají do světa našich smyslů... Jeho práce
je pokusem najít odpověď na otázku, jestli
neviditelný svět není jen naším toužebným
přáním.
Návrat domů, brož., 217 str., 260 Kč
Arno Anzenbacher: Křesťanská sociální
etika. Úvod a principy.
CDK, váz., 254 str., 240 Kč
Peter Dinzelbacher: Poslední věci člověka
Nebe, peklo, očistec ve středověku.
Vyšehrad, váz., 151 str., 198 Kč
Michael Paul Gallagher: Křesťanství
a moderní kultura. Eseje.
Refugium, váz., 197 str., 195 Kč

Hrotsvita z Gandersheimu: Duchovní dramata Gallicanus Pafnutius Sapientia
První německá básnířka, „zázrak Germánie, německá Sapfó, Orfeus a bohyně.“ I takovými
slovy byla opěvována řeholnice Hrotsvita, tvořící v 10. století. Přeložila Irena Zachová.
Vyšehrad, váz., 158 str., 198 Kč
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Jiří Havel: Dřevěné kostelíky na Podkarpatské Rusi
Jedinečná architektura a archaický vzhled dřevěných roubených kostelů na Podkarpatské Rusi
poutaly pozornost celé řady českých historiků, národopisců i výtvarníků. Autor této publikace
mapuje osudy takových nezvyklých staveb po sedmdesáti letech v dnešní Zakarpatské oblasti
Ukrajiny.
SPPR, brož.,119 str.,160 Kč
Marko Ivan Rupnik: Adam a jeho žebro
Jak muž prožívá součást svého těla, darovanou ženu? O tom zasvěceně pojednává dramatická
četba prvních stránek biblického příběhu o stvoření ženy, v interpretaci umělce-teologa Marka
Rupnika SJ.
Refugium, brož., 77 str., 50 Kč
Zdeněk Fišer: Se svatou paní Zdislavou
Devítidenní pobožnost.
Krystal OP, 2. vydání

NEKROLOGIUM
2. června 1909
zemřel v Petrohradě v Rusku P. Metoděj Macháček. Narodil se 27. prosince 1862
v Poličné na Moravě, sliby složil 6. září 1886 v Olomouci, na kněze byl vysvěcen
25. července 1890 ve Vídni. Působil jako kazatel ve Frýsachu, Košicích a Uherském
Brodě. V roce 1901 byl vyslán představenými do Petrohradu v Rusku jako apoštolský
misionář. Pohřben je v Petrohradě. Ať odpočívá v pokoji.

7. června 1939
utonul v řece Berounce v Řevnicích bratr spolupracovník Ivan Pittner. Narodil se
9. února 1918, profes složil 16. února 1939 v Praze. Pohřben je v Praze. Ať odpočívá
v pokoji.

8. června 1934
zemřel ve Znojmě P. Kajetán Rischling. Narodil se 7. prosince 1884 v Ústí nad
Labem, sliby složil 21. října 1919 ve Štýrském Hradci, kněžské svěcení přijal
16. července 1911 ve Štýrském Hradci. Byl členem Rakouské provincie a působil
v rakouských klášterech. V roce 1927 byl převorem kláštera v Ústí nad Labem.
V tomto roce byl ústecký klášter opět připojen k České provincii. P. Kajetán zůstal
v České provincii a věnoval se pak lidovým misiím mezi německými obyvateli
Československa. Pohřben je ve Znojmě. Ať odpočívá v pokoji.
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19. června 1944
zemřel v Litoměřicích bratr spolupracovník Gilbert Kolbaba. Narodil se 5. října 1860
v Hradci Králové, sliby složil 26. února 1892 v Litoměřicích. Sloužil Bohu v klášterech v Olomouci, Litoměřicích, Štýrském Hradci, Szombately v Maďarsku. Po
obnovení České provincie v roce 1905 působil v klášterech v Ústí nad Labem
a Litoměřicích. Pohřben je v řádové hrobce v Litoměřicích. Ať odpočívá v pokoji.
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JAK VSTOUPIL KONRÁD NĚMEC DO ŘÁDU

JAK VSTOUPIL PROFESOR KONRÁD NĚMEC
DO ŘÁDU
Sotva zdomácněl Dominik v klášteře, ohlásil se u něho jeden přítel z Říma
a žádal o nocleh. Byl to papežský nuncius Alatrinus. Po smrti svatého
Dominika se svěřil, co s ním tenkrát zažil:

26. června 1989
zemřel v brněnské nemocnici P. Jakub Zemek. Narodil se 15. července 1914 ve
Vlčnově, sliby složil 28. září 1932 v Olomouci, ordinován byl 5. července 1937. Působil jako kazatel a lidový misionář v Plzni, Praze, Uherském Brodě. Byl převorem ve
Znojmě. Pro svá neohrožená kázání byl 28. června 1948 zatčen a jako první z kněží
byl odsouzen k 18 letům vězení. Po propuštění z vězení pracoval v civilním
zaměstnání v Brně. Po roce 1968 vypomáhal v mnoha brněnských kostelích,
naposledy u sv. Maří Magdaleny. Pohřben je ve svém rodišti ve Vlčnově. Ať
odpočívá v pokoji.

27. června 1984
zemřel v brněnské nemocnici P. PhDr. A Mag. Metoděj Habáň. Narodil se
v Huštěnovicích u Uherského Hradiště 11. září 1899, sliby složil 25. září 1919
v Olomouci, na kněze byl ordinován 13. července 1924 v Olomouci. Studoval v Římě
na Angeliku, kde získal doktorát filosofie. Byl profesorem na provinčním řádovém
učilišti v Olomouci a v diecézním semináři. Byl magistrem noviců a kleriků. Založil
a redigoval časopis Filosofická revue, organizoval mezinárodní tomistický kongres
a různé kurzy, účastnil se na překladu Teologické summy sv. Tomáše Akvinského,
přednášel a psal knihy. V letech 1938-1942 byl provinciálem České provincie.
Spolupracoval při obnově 2. řádu sester dominikánek, byl exercitátorem a duchovním
vůdcem mnoha duší. V roce 1949 byl poprvé uvězněn. Po propuštění z vězení byl
umístěn jako farář v Úštěku u Litoměřic. To už byly kláštery zlikvidovány. Pokoušel
se dál tajně organizovat řeholní život, soustřeďoval kolem sebe zájemce o řád
i kleriky, kteří byli na svobodě. Byl znovu uvězněn a po propuštění pracoval
v civilním zaměstnání v Jihlavě. Od roku 1959 působil jako farář při poutním kostele
Panny Marie v Chlumu nad Ohří. I zde usiloval o obnovení řeholního života. Nemálo
přispěl k obnovení života České provincie. V roce 1973 mu byl odebrán státní souhlas
k duchovenské činnosti. Žil pak ještě krátkou dobu na Chlumu, pak v Karlových
Varech u přátel, později v Praze a Brně. I ve svém stáří vyučoval zájemce filosofii
a teologii, byl duchovním vůdcem mnoha mladých lidí. Pohřben je v řádovém hrobě
v Olomouci. Ať odpočívá v pokoji.

„Byl jsem na cestě do Německa, kam mě poslal papež Honorius jako nuncia.
Přišel jsem do Boloně a potkal jsem tam bohumilého muže Dominika. Znal
jsem se s ním velmi dobře už od jeho dřívějšího pobytu v Římě. Proto jsem
jej vyhledal v jeho klášteře.
Tehdy vyučoval v Boloni profesor Konrád Němec, kterého by byli bratři
velmi rádi přijali do svého řádu. O svátku Nanebevzetí Panny Marie jsme
seděli Dominik a já pohromadě a rozmlouvali jsme o otázkách duchovního
života. Během rozhovoru jsme přišli také na námět modlitby. Dominik řekl:
‘Převore, chci se vám přiznat s něčím, co jsem dosud nikomu neprozradil. Ale
ani vy to nesmíte nikomu povědět, dokud neumřu. V celém svém životě jsem
ani jednou neprosil Boha o něco, co bych byl nedostal podle svého přání.’ Byl
jsem nemálo udiven a překvapen a hned mi přišlo na mysl přání bratří od
svatého Mikuláše, kteří by byli chtěli mít mezi sebou profesora Konráda.
Ihned jsem využil této příležitosti. Říkám: ‘Otče, proste tedy Boha, aby vám
daroval profesora Konráda. Vaši bratři po něm velice touží.’ Dominik nato:
‘Milý bratře, žádáte velmi mnoho. Chcete-li strávit nadcházející noc se mnou
v modlitbě, důvěřuji v Pána, že nás nezklame.’
Po kompletáři opustili všichni bratři kostel a my dva jsme tam zůstali.
Dominik se modlil celou noc. Slavnostní jitřní hodiny před svítáním byly
zpívané, a na úsvitu se bratři opět vrátili do chóru k modlitbě primy. Kantor
právě zanotoval hymnus „Iam lucis orto sidere“ („Když už vyšla jitřenka“),
a tu skutečně zazářilo nové světlo v postavě profesora Konráda. Přišel
okamžitě do chóru, vrhl se Dominikovi k nohám a snažně prosil o řádové
roucho. Dominik mu je ihned oblékl.’“
(Pramen: „Svatý Dominik, zakladatel řádu Kazatelů, obnovitel pastorace“ od
Heriberta Christiana Scheebena, Essen 1963. Ze švýcarského časopisu Maria,
Bern, březen-duben 2004, přel. T. Brichtová, O.P.)
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MALÁ VELIKONOČNÍ MEDITACE
Terezie Brichtová, O. P.
Ještě žádný film nerozvířil tak mohutně hladinu veřejného zájmu, snad žádný
nevyvolal tak vzrušenou polemiku jako Gibsonovo „Umučení Krista“. (Už to
je jeho kladný prvek: že tato Boží iniciativa – protože je opravdu Boží, a ne
jenom lidská – nenechává lidi lhostejnými!)
Ale došlo nám už, co se skrývá za takovými překvapujícími jevy? Právě
v minulém a nynějším století, kdy nevycházíme z úžasu nad hrůzami, které
se dějí, Bůh jakoby zintenzivnil své volání, aby se lidstvo přestalo vrhat stále
hlouběji do své zkázy. Posílá mu nejen své služebníky (místo všech vzpomeňme jen Jana Pavla II., který neúnavně obchází celým světem, aby burcoval
otupělá svědomí). Ale kolikrát už poslal Pán samotnou svou Matku, aby na
různých místech zeměkoule neustále volala k pokání. Stále bohužel k hluchým uším.
Nakonec – jako by už Bůh „nevěděl“, jak námi otřást – ukazuje nám drastickým způsobem, co On sám za nás vytrpěl, co zaplatil za naši záchranu.
Nejdříve turinské plátno (a zase jaká diskuse kolem něho, jaké úsilí odmítnout, vyvrátit zjevný důkaz!)
Pak otec Pio z Pietrelciny se svými stigmaty. To je jasná reprezentace trpícího
Krista, názorné ztvárnění pašijí. Je neuvěřitelné, jaké šikanování tento svatý
kapucín zakusil, jak se proti němu vzbouřily i církevní instituce, aby ještě
zvětšily muka Muže bolesti! „Ten, kdo jí můj chléb, zvedl proti mně patu“
(Jan 13, 18).
A teď v naší době, která se ještě žádnými úděsnými zkušenostmi nenechala
poučit a jako slepá a drogovaná se žene za svými choutkami, sahá Bůh k čistě
lidskému prostředku – k filmu – aby představil lidstvu sebe sama v celé
neúprosné nahotě svého výkupného utrpení, nad kterým zůstává rozum stát...
Vrchol Božího sebezjevení, LÁSKY, která miluje až do krajnosti, až do svého
vlastního zmaru...
Hrozné nebezpečí pro PEKLO! Jaký div, že je v něm alarm?
Nezmůže se než na opakování Kalvárie – výsměch, plivání do tváře, nestoudnosti (třeba na klášteře přilepenou pozvánku na striptýz...)
Ale co říká stupňující se zjevování Boží lásky nám křesťanům? Jsme na
rozhraní. Je možné se Boží nabídce jako už tolikrát vysmát, odmítnout ji,
obrátit se k ní zády – a tím i ke své spáse. Anebo se konečně bít v prsa –
a vděčně obejmout nohy našeho Spasitele – jako ženy u hrobu v den vzkříšení.
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DOMINIKÁNŠTÍ LAICI
Dominik Maria Abbrescia OP
(pokračování)

KOMUNITA KAZATELŮ
Bratrstvo je autentické také tehdy, když realizuje nějakým způsobem kázání. To je
uvádí do společenství s celým řádem a do služby církve: evangelní lidé podle srdce
svatého Dominika, kteří realizují v kázání vlastní charismatické povolání. Kázání je
tedy prvkem podstatným, ne okrajovým: bratrstvo je tu tedy pro kázání stejně jako je
pro studium a pro modlitbu.

DOMINIKÁNŠTÍ LAICI JSOU KAZATELI
Kázání je technickým termínem a je úzce spojeno se službou kněžskou: kázání přísluší
knězi. Všichni pokřtění a biřmovaní, protože jsou úzce spojeni s Kristem Knězem
a Prorokem a s církví, komunitou kněžskou a prorockou, mají v jisté míře účast na
témž prorockém poslání, které spočívá také právě v mluvení o Bohu. Prorok skutečně
je ten, kdo mluví ve jménu Božím. Bratrstvo je tedy povoláno mluvit ve jménu Božím
jednak proto, že je to komunita dospělých ve víře, biřmovaných, jednak pro to, že jde
o laiky svatého Dominika. Dominikánští laici jsou povoláni ke kázání výslovně,
protože jako dominikáni mají účast na charismatu řádu, ke kterému patří.
Skutečně, přísně vzato je kázání úkolem kněze: jak mohou a jak mají kázat dominikánští laici?
Ještě jednou nám prorocky odpovídá svatý Dominik sám.
KÁZAT ZNAMENÁ “MLUVIT O BOHU”
Svatý Dominik byl velmi jasný: kázat znamená kázat o Bohu, a to dává termínu
kázání nejen význam technický, ale význam takový, že může a má být používán pro
každého, kdo se chce nazývat dominikánem, a proto také pro bratrstvo dominikánských laiků:
Blažený Dominik chtěl, aby jeho žáci mluvili Bohu v kostelech i v domech, v polích
a na cestách, zkrátka všude (Kanonizační proces č.18).
Pro svatého Dominika kázat znamená mluvit: v odpovědi svatého Dominika je
otevřený pohled na kázání, které překračuje hranice technické a prorocky rozšířené
terminologie pro toho, kdo knězem není. Kázání je proto službou, cvičením slova,
a apoštoly slova chce mít i své laiky. Služba slova je prorockou službou každého
sekulárního dominikána, který se stává služebníkem Slova, svědkem Slova. Každé
bratrstvo je proto povoláno, aby si uvědomilo spasitelnou cenu slova, zodpovědnost
za ně, za to, aby byl dán evangelní obsah slovu při setkáních pravidelných a také při
setkáních mimo společenství.
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Bratrstvo prožívá svůj život jako společenství s Kristem skrze slovo: jako společenství
s Duchem skrze slovo; jako společenství s jinými také skrze slovo. Pro bratrstvo slovo
získává hodnotu pro jeho povolání v církvi, hodnotu charismatickou.
HODNOTA SLOVA PRO DOMINIKÁNA, I KDYŽ JE TO LAIK
My jsme slovo, které říkáme. Člověk je slovo vnitřní i slovo vnější, a neexistují jiné
způsoby společenství a sdělování:
Vnitřním slovem si každý jednotlivec uvědomuje sebe, svou existenci, svou skutečnost, a spojuje se s Kristem a s Duchem, s Bohem, a ve společenství nepřímém
a duchovním s lidmi.
Vnějším slovem se jednotlivec spojuje a sděluje s Bohem a přímo také s lidmi.
Bez vnitřního a vnějšího slova neexistují ani společenství ani sdělování, a od vnitřního
k vnějšímu slovu je jenom hranice mlčení.
Slovo je jediný most, který spojuje člověka s jiným člověkem a který spojuje člověka
s Bohem: kdo se dívá jen na sebe a mluví jenom se sebou, zůstává samotářem,
potvrzuje svou samotu, avšak jestliže chce styky s jinými, má jen jeden prostředek,
slovo. Každý člověk je slovo, které říká, je bytost slova, je živočich, který mluví,
a proto také spojuje a sděluje.
Společenství je setkání slovem já s ty a toto setkání splývá v my, kdežto sdělování je
výměnou, sdílením skutečnosti pomocí slova.
Slovo je proto více než symbolem, je životní skutečností člověka, tvora, který mluví,
který se ve slově poznává, ztotožňuje, nalézá, přerušuje svou samotu.
Pravda se nám zjevuje slovem vnitřním: věříme, protože Duch do nás vložil slovo
víry v Krista, který nám opakuje: Já jsem Pravda (Jn 14, 6). Sdělujeme pravdu
slovem: kdyby tu nebylo slovo, nemohli bychom být ve spojení s Pravdou, nemohli
bychom sdělovat a předávat Pravdu jiným lidem.
I láska se nám projevuje vnitřním slovem a sděluje se slovem vnějším. Kdyby tu
nebylo slovo, nemohli bychom sdělovat lásku jiným, mluvit o ní.
Jistě, slovem vznikají i nedorozumění, vyvolává se rozmrzelost, může se ztroskotat
a zoufat nebo přivést k zoufání. Slovo může být také dvojsmyslné, nejasné, protože
slovo používá anděl v nebi, aby nás zachránil, a slovo používá anděl zlý, aby nám dal
ztroskotat. I těmito zkušenostmi je bohatý každodenní život. Abychom se zachránili
od ztroskotání, abychom vyřešili nedorozumění, abychom překonali nesdílnost,
potřebujeme stále slovo: slovo je naděje, je spása, objasnění, společenství, sdělování.
Když svatý Dominik učil službě slova, šel až do nitra člověka: slovo je první
a poslední hranicí při vyjadřování člověka: za slovem je jen mlčení, prázdnota, nic.
Každá dominikánská komunita je komunitou misionářů slova, a proto také bratrstvem
dominikánských laiků.
Svatý Dominik převzal úkol Slova (svatá Kateřina Sienská) a za slovem je vždy Slovo
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Vtělené: také bratrstvo je povoláno převzít úkol Slova a stát se duchovním místem
společenství a sdělování Slova službou slova.
Svatý Dominik se stal kazatelem pravdy, protože byl pohnut milosrdenstvím, které je
prvorozenou dcerou lásky: bratrstvo se stává duchovním místem milosrdenství,
hlásáním slova. Prodlužuje v čase a v prostoru milosrdenství srdce svatého Dominika.
SLOVO, DUCHOVNÍ MÍSTO PRAVDY A MILOSRDENSTVÍ
Bratrstvo je vždy povoláno, aby konalo skutky milosrdenství ve světě a v církvi.
Je povoláno vždy a všude konat skutky milosrdenství duchovního, protože jsou to
skutky, které vyžadují přímo službu slova nebo kázání v duchu prorockého poselství
svatého Dominika.
Bratrstvo může také konat skutky milosrdenství tělesného, a má to dělat, když to
vyžaduje prostředí, místní církev, okolnosti: skutky tělesného milosrdenství jsou
velmi dobrým prostředkem ke konání služby slova, dobrým prostředkem, jak mluvit
o Bohu: nic tak nepodporuje dialog jako utrpení.
Ježíš Slovo skutečně zjevil Boží milosrdenství lidským slovem; dal život, aby dosáhl
od Otce milosrdenství pro lidi, kteří jsou Boží utopií, a svatý Dominik se přidružuje
k utopii Boha, kterého chce odhalit lidem svým slovem.
Dominikánská laická komunita se spojuje se svatým Dominikem a také si osvojuje
jeho utopii.
JAK MLUVIT O BOHU
Mluvit o Bohu, sdělovat víru jen autoritou hlásání a bez přesvědčování rozumu
a dosvědčování vlastního každé lidské vědě, a k tomu ještě tvrzením, že se tak nabízí
spása, zdá se být pohoršením pro rozum, a je to opravdu paradox. Kázání se zdá být
pošetilostí; nuže, tato pošetilost kázání je v Božím plánu:
Protože svět pro samou moudrost nepoznal v projevech Boží moudrosti Boha, uznal
Bůh za dobré, že ty, kdo věří, zachrání pošetilým kázáním (1 Kor 1, 21).
Slovo je proto základem zjevení a je také základem kázání: Bůh se zjevuje, mluví sám
o sobě, sděluje nám sám sebe, a jeho slovo je více než pouhou naukou; apoštol mluví
o Bohu a také sděluje více, než pouze doktrinální poučky. Slovo je nenahraditelné
v Bohu a v apoštolu: Bůh navazuje společenství s člověkem skrze slovo, a tak jedná
i apoštol, věřící.
Slovo je však skutečností nestálou, křehkou, neschopnou podat správu o nekonečné
skutečnosti Boha, tak jako je nestálý, křehký a neschopný člověk: a přece Bůh navázal
společenství s člověkem skrze slovo, avšak způsobem postupným: proroci, Slovo,
které se stalo lidskou Osobou, apoštolé. Proroci a apoštolé zpozorovali křehkost
a skřípání slova ve vztahu k tomu, co zvěstují, ke Kristu, avšak Kristus sám překlenul
křehkost a nestálost slova: i on používá lidské slovo, aby sděloval Boha, aby mluvil
o Otci, který je v nebi, aby mluvil s ním v samotě a v usebranosti; stal se tak on sám
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prostředkem, nástrojem a zdrojem sdělování mezi člověkem a Bohem. Kázat tedy
znamená hlásat Krista jako Pravdu, sdělovat jeho evangelium, jeho poselství, jeho
slovo spásy; kázat znamená přenášet vlastní setkání s Kristem, s jeho osobou
konkrétní a skutečnou, a kázání je svědectvím o vlastním setkání s Kristem, hlavně
ve velikonočním tajemství, s vybídnutím, abychom se stali jeho následovníky.
Toto je hlásání apoštolů po vylití Duchu o letnicích:
Pošlu vám Ducha... připomene vám všechno, co jsem vám řekl... z mého vezme a vám
to oznámí (Jn 14, 26; 16, 15).
Slovo apoštola, každého apoštola v každé době, se ztotožňuje se slovem Kristovým
a je proto slovem spásy:
O slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho viděli, Život
věčný, který byl u Otce a zjevil se nám. Co jsme tedy viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám,
abyste i vy měli s námi společenství. Naše společenství je totiž s Otcem a s jeho Synem
Ježíšem Kristem (1 Jan 1, 2-3).
Se slovem je spojeno nové narození a očišťování (Ef 5, 26), protože v hlásání slova
je přítomen Kristus: Kdo vás slyší, mne slyší (Lk 10, 16).
Každý kazatel je proto tlumočníkem Krista (1 Kor 15, 14): setkal se s ním, setkává se
s ním, a nyní ho hlásá skrze slovo:
Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného, než Ježíše Krista, a to
ukřižovaného (1 Kor 2, 2).
Zajisté, lidská moudrost a lidské vzdělání mají málo co společného s kázáním
evangelia, s hlásáním Krista; kazatel nehlásá sám sebe, neprojevuje vlastní mínění, ale
hlásá Krista a činí ho věrohodným svědectvím vlastního života. Opakuje jeho slovo,
obnovuje jeho poselství, předkládá jeho evangelium, avšak hlavně hlásá, že on zemřel
a vstal z mrtvých (1 Kor 15, 14-17).
V kázání proto předkládáme zkušenost o setkání s Kristem samým, kazatelem. Je to
svátost setkání s Kristem, protože slovo je doprovázeno vírou a milostí, a kde je víra
a milost, tam je přítomen a tam působí Kristus skrze svého Ducha. Kázání je vždycky
obnovováním letnic, protože je to vždy přechod Ducha, připomínajícího věci, které
Kristus řekl.
Jistě, hlásat Boží slovo nemůže každý, ale pouze ten, kdo tomu dostal příkaz
a poslání: především apoštolé, ale s apoštoly celá církev, prorocká a královská
komunita.
I laici v síle křtu a biřmování mají účast na královském prorokování církve a jsou
proto povoláni hlásat Krista. Dominikánští laici jsou zvláštním způsobem povoláni
hlásat Krista, mluvit o Bohu podle prorockých pokynů svatého Dominika.
pokračování příště; přeložila S. M. Zdislava Černá OP
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