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JUBILEJNÍ ROK 100. VÝROČÍ OBNOVENÍ
ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE

8. prosince 2004
slavnostní zahájení jubilea provincie v Olomouci
u příležitosti oslav 150. výročí vyhlášení dogmatu

o Neposkvrněném početí P. Marie papežem Bl. Piem IX.

9. - 16. března 2005
magisterská vizitace České dominikánské provincie 

8. - 9. dubna 2005
historické sympozium v dominikánském klášteře Praze

7. května 2005
jubilejní pouť České dominikánské provincie

k Panně Marii do Uherského Brodu 

21. května 2005
liturgická památka bl. Hyacinta M. Cormiera O.P.,

obnovitele České dominikánské provincie;
10. výročí svatořečení Zdislavy 

24. května 2005
setkání Konference vyšších řeholních představených
v dominikánském klášteře v Jablonném v Podještědí Husova 234/8, 110 00 Praha 1

28. května 2005
jubilejní pouť České dominikánské provincie

ke sv. Zdislavě v Jablonném v Podještědí

5. - 11. září 2005
evropské setkání představených dominikánských mnišek v Praze

14. září 2005 – Svátek Povýšení sv. Kříže
100. výročí obnovení České dominikánské provincie 

12. - 17. září 2005
jubilejní pouť České dominikánské provincie do Říma

ke hrobu bl. Hyacinta M. Cormiera O.P.,
obnovitele České dominikánské provincie 

28. září 2005
slavnost sv. Václava, patrona České dominikánské provincie 

26. listopadu 2005
setkání české dominikánské rodiny v Hradci Králové

a ukončení oslav jubilea 

Více bližších informací na www.op.cz 
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PŘEDPLATNÉ OPUSCULA 2005 (a 2004!)
Roční předplatné (11 čísel včetně poštovného) na rok 2005 činí 215 Kč. Můžete ho
uhradit přiloženou složenkou nebo bankovním převodem na účet č. 122918389/0800
(ČS) var. symbol 332. Od odběratelů, kteří dosud nezaplatili za rok 2004, očekáváme
platbu za oba ročníky najednou.
Moc prosíme všechny, u kterých dochází k nějaké změně (zrušení odběru, změna
adresy, změna počtu odebíraných výtisků apod.), aby nám o tom zaslali zprávu; je pro
nás velmi obtížné zjišťovat tyto informace pouze ze soupisu poštovních převodů či
z bankovního výpisu. Děkujeme. Redakce

SLUŽBY PROVINCIALÁTU
provinciál: Út 9 - 11; 14 - 16 (kromě úterků,
kdy je zasedání provinční 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 20. 12. 2004 od 17 h.
v kostele sv. Jiljí a pak ve velké hovorně.

PRAŽSKÝ KONVENT

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 – kaple sv. Zdislavy
! středa
19:30 společenství modlitby – sakristie
! čtvrtek
19:15 Schola Dominicana – zkušebna
! neděle
16:00 Presidium Mariiny Legie (velká hovorna)

Příprava na křest – katechumenát
1. Pokračování přípravy z jara („pokročilí“):
čtvrtek 20:00 malá hovorna
2. Nový kurs: pondělí 18:00 malá hovorna
3. Nový kurs: neděle 20:00 malá hovorna

Setkání Laických sdružení sv. Dominika
3. pražské –13. 12. v 18:30 v kostele sv. Jiljí
(mše sv. a sliby), pak ve velké hovorně
4. pražské – 4. 12. v  8:30 v kapli sv. Zdislavy
5. pražské – 2. a 16. 12. v 19:30 ve velké
hovorně kláštera

Mariánská pobožnost
1. 12. 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.

Roráty
každé úterý a pátek v době adventní od 7:00
h. v kapli sv. Zdislavy
doprovází Petr Chaloupský
Roráty jsou ke ztažení na adrese:
http://www.jilji.op.cz/roraty.htm.

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ,
DUCHOVNÍ UČITEL
fr. Tomáš Pospíšil, OP
19.45 v čítárně kláštera 

14. 12. Bůh a člověk. Počátek-obraz a cíl-
blaženost.

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

Přednášky
Katechismus – 1. a 3. út v měs. 19:15–20:00
Filosofie – každý poslední pá v měs. od 17:00

Aktivity pro děti a mládež
Koťata – pondělí 16:00 – 16:30
Malá schola – pondělí 16:30 – 17:30
Fotbal – pátek 14:30 – 15:30 tělocvična CG
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Výtvarný kroužek – úterý ml. 15:15, st. 16:16 Úvod do sv. Tomáše Akvinského Praha: před porodnicí U Apolináře
Společenství st. dětí – pátek 16:30 – 18:00 přednáší: P. Štěpán M. Filip O.P. každý pracovní den od 8:30 do 10:00 
PEC – pátek od 19:30 adorace, kompletář a informace: 603 976 231, info@prolife.cz
požehnání v kapli, PEC 20:00 – 20:45

Další akce
1. 12. v 19:15 – přednáška Lipového kříže
Feministky

4. 12. 8:00 – 12:00 – Farní rekolekce
5. 12. v 16:30 – Mikulášská besídka
7. 12. v 16:00 – schůzka terciářů
12. 12. v 10:00 advent. koncert Malé scholy
12. 12. v 17:00 – koncert handicap. dětí
19. 12. – vybírá farní charita dárky pro
potřebné a osamělé lidi z farnosti
20. 12. ve 14:00 – návštěva FCH v domově
sv. Alžběty v Hlavanově ul.
20. 12. v 16:00 – návštěva FCH v Hospici sv.
Lazara
26. 12. v 16:00 – Flétnové vánoční odpo-
ledne
8. 1. 2005 v 16:30 – koncert Resonance:
Česká mše vánoční Hej Mistře

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

Přednášky
I. čtvrtek (2. 12. 2004, 6. 1., 3. 2., 3. 3., 7. 4.,
5. 5. a 2. 6. 2005)
Úvod do knih Starého zákona
přednáší: P. Pavel Mayer O.P.

II. čtvrtek (9. 12. 2004, 13. 1., 10. 2., 10. 3.,
14. 4., 12. 5., a 9. 6. 2005)
Vybrané kapitoly z církevního práva
přednáší P. Damián Němec O.P.

III. čtvrtek (16. 12. 2004, 20. 1., 17. 2., 17. 3.,
21. 4., 19. 5. a 16. 6. 2005)
Úvod do knih Starého zákona
přednáší: P. Pavel Mayer O.P.

IV. čtvrtek (23. 12. 2004, 27. 1., 24. 2., 31. 3.,
28. 4. a 23. 6. 2005)

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

každé úterý:
16:30 Legio Mariae. Modlitební a formační
setkání (past. místnost 1)
19:30 příprava na svátosti (sál kláštera)

každou středu:
studentská snídaně: (6:00 mše sv. + spol.
modlitba na vrátnici kláštera + snídaně v re-
fektáři kláštera)

20:15 Společné čtení Summy theologiae Sv.
Tomáše Akvinského (past. místnost 1)
každý čtvrtek:
20:00 společenství mladých manželských
párů a rodin – vede fr. Romuald spolu se
Zdislavou a Jiřím Kvapilovými 

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

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

KOORDINACE PŘEKLADŮ
Informace o pořizování překladů zasílejte
prosím sestře Ester na adresu redakce.

DOMINIKÁNI NA INTERNETU
www.op.cz

Své zprávy k otištění a návrhy na vylepšení
dominikánských stránek zasílejte fr. Janu
Jáchymu Benešovi (Nám. Chuchelských
bojovníků 11/5, 159 00 Praha 5 – Velká
Chuchle, e-mail: jachym@op.cz).

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

Modlitby za nenarozené děti. Zveme všech-
ny lidi dobré vůle ke společné modlitbě rů-
žence, žalmů, proseb a slavení Mše svaté za
nenarozené děti, těhotné maminky, zdra-
votnický personál a jiné potřeby.

Kladno: posluchárna v nemocnici
každá 2. sobota v měsíci v 16 hodin
informace: 312 686 642, lpp@lpp.cz

Olomouc: před porodnicí fakultní nemocnice
každý poslední čtvrtek v měsíci v 16 hodin;
mše sv. v dominikánském klášterním kostele
„Za zastavení zla potratů“ v 18 hodin
informace: 602 858 800, pavel@op.cz

Brno: pochod pro život a modlitební setkání
každou 2. sobotu v měsíci v 9:30 (mše sv.),
poté v 10:30 modlitební pochod
info: 721 211 477, libor.halik@centrum.cz

Mezinárodní společnost sv. Tomáše Akvinského, česká pobočka,
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat
na další pracovní setkání nazvané

„Ontologická problematika akcidentu
v dějinách a současnosti“

Program konference:

9:00 - 9:30 – Asst. Prof. Michael Gorman (Assistant Professor of Philosophy, The
Catholic University of America, Washington): Necessary Accidents (překlad do
češtiny zajištěn)

10:00 – 10:30 – Mgr. Daniel Heider (TF Jihočeská univerzita; FLÚ AV Praha):
Suárezova kritika tomistického principu individuace akcidentů

11:00 – 11:30 – Mgr. Daniel D. Novotný (Institute for Formal Ontology and Medical
Information Science, Saarbrücken): Některé problémy Akvinského teorie individuace

Každá z přednášek bude následována 15 minutovou diskusí a stejně trvající přestávkou.

Pracovní setkání se uskuteční od 9:00 v sobotu 11. 12. v dominikánském klášteře u
sv. Jiljí v Husově 8, Praha 1.

Štěpán Filip OP (předseda společnosti) 
Daniel Heider (sekretář společnosti)
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JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
2. 12. Fr. Kryštof Nečas 84. narozeniny
2. 12. Fr. Rajmund Tretera 15. výročí kněžského svěcení
7. 12. S. M. Anežka Škrobánková 35. výročí prvních slibů
8. 12. S. M. Imelda Kobková 30. výročí slavných slibů
8. 12. S. M. Zdislava Řičická 30. výročí slavných slibů
8. 12. S. M. Pavla Výstupová 30. výročí slavných slibů
9. 12. S. M. Markéta Rybáková 75. narozeniny
11. 12. S. M. Josefa Nacházelová 32. narozeniny
17. 12. Fr. Gabriel Souček 55. výročí kněžského svěcení
18. 12. S. M. Teodora Relichová 73. narozeniny
25. 12. S. M. Vilemína Casková 83. narozeniny
25. 12. Fr. Gabriel Souček 83. narozeniny
27. 12. Fr. Augustin Prokop 52. narozeniny
30. 12. S. M. Martina Štěpinová 41. narozeniny

BLAHOPŘEJEME!

PROSBY O MODLITBY
˜ za magistra řádu
˜ za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá rozhodnutí
˜ za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
˜ za apoštolské působení v médiích, především na internetu
˜ za projekt křesťanského knihkupectví OLIVA
˜ za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
˜ 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

Přijímejte svou nedokonalost a slabost a dovolte i druhým být nedokonalí. Síla
Boží působí jen v lidské slabosti. Kdyby se lidé mohli stávat dokonalými
vlastními prostředky, nemusel Ježíš přijít na svět, nepotřebovali by Spasitele
a Vykupitele. Kristus je naše cesta k Otci a cesta Otce k nám, je světlem na
naší cestě k Bohu. Je třeba se vždy utíkat k prameni a pít z něho.

(Vladimír J. Koudelka OP: Milá sestřičko. Dopisy otce Vladimíra sestře Růženě)

LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS HRADEC KRÁLOVÉ (Ivan František Rybka)
Dne 26. září 2004 se ve společenské místnosti královéhradecké biskupské residence
sešli někteří členové a zájemci o členství v místním sdružení, aby vyřešili neutěšenou
situaci přetrvávající ve zdejším společenství již řadu let. Přítomní projevili ochotu
pokusit se o obnovení činnosti sdružení.
Bylo rozhodnuto, že se sdružení bude scházet, s laskavým svolením otce biskupa
Dominika, vždy první středu v měsíci ve společenské místnosti biskupské residence
v Hradci Králové na Velkém náměstí (vchod vraty z Velkého náměstí – zvonek
společenské místnosti).
Vzhledem k tomu, že se již několik let nekonaly řádné volby, ustanovil otec provinciál
dne 1. 11. 2004 na dobu jednoho roku za představeného sdružení bratra Ivana
Františka Rybku a za řádového asistenta otce Bernarda Špačka OP.
Prosíme, aby se další členové a zájemci o členství přihlásili u představeného (Ivan
Rybka, Na jihu 539, 506 01 Jičín).

MS NIVNICE (Zdeňka Dominika Starobová)
Dne 25. 12. 2004 oslaví naše milá sestra Marie Maria Šrubařová 65 let života. K tomu
jí přejeme hodně Božího požehnání, zdraví a ochranu Panny Marie, kterou velice
miluje a přímluvu našeho milého otce Dominika.

MS UHERSKÝ BROD (Karla Alberta Ondráčková)
Dne 15. 11. 2004 prožívalo naše místní společenství velikou radost. Při mši svaté, kterou
sloužil otec Petr Semík OP, složila věčné sliby sestra Dagmar Kateřina Grombířová.
Současně téhož dne vstoupila obláčkou do noviciátu naše nová sestra Ludmila Brigita
Ančicová. Oběma sestrám vyprošujeme hodně síly a milosti Boží, aby věrně kráčely po
cestě sv. Dominika. Děkujeme otci Petrovi, který nás velmi povzbudil při mši svaté
a v promluvě, kde vyzdvihl význam slibu skládaného před Bohem.
Dne 23. 11. 2004 ustanovil otec provinciál Alvarez Kodeda OP otce Petra Semíka OP
řádovým asistentem našeho sdružení.

MS VŠERUBY (Michal František Vaněk)
Ze života našeho sdružení:
19. 10. 2003 složil časné sliby Václav Jindřich Suso Valeš 
29. 4. 2004 měla obláčku Havrijuk Lída Kateřina
21. 10. 2004 byla přijata do postulátu Anna Falkenauerová
21. 10. 2004 se konaly volby představeného, opět byl zvolen Michal František Vaněk
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3. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Eva Terezie Chaloupská)
Termíny dalších setkání:
13. 12. 2004 u sv. Jiljí v Praze  – při mši sv. od 18:30 časné sliby sestry Anežky
Dominiky Churáňové
Podrobnosti a další termíny na adrese www.laici3ps.op.cz.

4. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Setkání členů našeho sdružení proběhne s obvyklým programem a v obvyklém čase
v sobotu 4. prosince 2004. Prosíme o modlitby za členky našeho sdružení, které
v prosinci odešly z tohoto světa, zvláště pak za Jarmilu Kateřinu Doležalovou,
bývalou představenou našeho sdružení.

5. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představený Jan Jáchym Beneš)
Setkání (skoro) každý čtvrtek lichého týdne, tj.:
2. 12., 16. 12. 2004
13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6. 2005

NOVÉ KNIHY
Vladimír J. Koudelka OP: Milá sestřičko...
Dopisy otce Vladimíra sestře Růženě
vydaly Mnišky Kazatelského řádu, Praha, váz., 93 str.

„Bůh je Váš nejlepší přítel. Vaše Ty, které chce Vaše štěstí a dobro. On je velmi blízko
Vám, blíž, než Vy jste sama sobě, On Vás chce obdarovávat svou láskou. On Vás
vyvádí z toho, co Vás sužuje, chce Vás osvobodit z toho, co Vás straší a co Vás
přemáhá. On je středem Vašeho života, On k Vám mluví skrze lidi, také skrze mne,
skrze události, abyste si znovu uvědomovala jeho přítomnost. On Vám také dává
v životě úkoly. K tomu je třeba vyjít ze sebe a jít k druhým. On nás tam volá...“

(z dopisu otce Vladimíra)

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

Sv. Kateřina Sienská: DIALOG
Klasické dílo dominikánské duchovní školy ukazuje perspektivu, v níž se protíná
teologie s mystikou. Učitelka církve dochází k věčným pravdám nikoli cestou
vědeckého zkoumání, ale vlitým darem moudrosti.
Druhé opravené a doplněné vydání.
váz., 384 str., 330 Kč

 OLIVA
knihkupectví a galerie

nejúplnější produkce literatury a časopisů
z oblasti křesťanství, judaica,

pravoslaví.
knihy z oblasti historie a filozofie

malá prodejní galerie dřevěných plastik
a obrazů.

Adresa: Jilská 7, 110 00 Praha 1
Otevřeno: po-pá 10-18 hod.

Tel. 606 657 544
E-mail: knihy-oliva@quick.cz
Internetové knihkupectví:

http://oliva.op.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu a objednávky!

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA
Zdeněk Bonaventura Bouše: Malá kato-
lická liturgika.
Tradice – kritika – budoucnost.
Vyšehrad, váz., 229 str., 228 Kč

Michéle Persane-Nastorg: Marie de Saint
Exupéry – hvězda malého prince
Životopisná kniha, doplněná fotografiemi
a dopisy.
KN, váz., 237 str., 259 Kč

Mel Thompson: Přehled etiky
Autor předkládá přehled všech témat, o nichž
pojednává obor etika (předpoklady morálky,
základní přístupy jednotlivých škol, učení
velkých filozofů a současný stav vědy).
Portál, brož., 167 str., 229 Kč

Víra je můj pevný hrad
Arcibiskup Karel Otčenášek a Bohumil
Svoboda v rozhovoru.
Vyšehrad, váz., 291 str., 248 Kč 

Anselm Grün – Ramona Robbenová:
Ztroskotals? Máš šanci!
Když se člověku hatí životní plány.
KN, brož., 119 str., 99 Kč

Jan Pavel II.: Vstaňte, pojďme!
Kniha vzpomínek a reflexí, volně navazující na titul Dar a tajemství.
KN, váz., 135 str., 179 Kč

Ladislav Kubíček: Vůle Boží – zbožná fráze?
Kniha vzpomínek, fotografií a dopisů.
KN, brož., 95 str., 85 Kč

F. X. Nguyen Van Thuan: Pět chlebů a dvě ryby
Radostné svědectví víry vzešlé z vězeňských temnot.
Paulínky, brož., 90 str., 110 Kč

Tomáš Halík: Vzýván i nevzýván
Evropské přednášky k filozofii a sociologii křesťanství.
NLN, váz., 371 str., 275 Kč

Václav Vaško: Dům na skále. Církev zkoušená 1
1945 – začátek 1950
KN, váz., 255 str., 249 Kč
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RC Monitor – Rozhraní mezi společností a církví
Díky dlouhodobé a nutno říci, že pozoruhodně odpovědné spolupráci otců
dominikánů s občanským sdružením Res Catholica se daří provozovat internetový
zpravodajský server Res Catholica (http://res.catholica.cz). Již déle než dva roky
jsou zde denně k dispozici nové aktuální zprávy, které se snaží mapovat události
a vývoj v církvi a jejich odezvy ve světě. Děje se tak nejen díky cenzorům, ale
i několika dominikánským klášterům, které po celou existenci zpravodajství
přispívají byť na minimální „odměnu“ člověku, který zpravodajství denně vytváří.

Protože ale mnoho lidí, zvláště starších a mimo města, nemá k dispozici Internet
(a ti, co jej mají, si stejně často zprávy tiskli), odhodlávali jsme se již delší dobu
s projektem tištěné verze tohoto internetového zpravodajství. Rozdíl mezi
internetovým zpravodajstvím je však zřejmý. Zatímco Res Catholica na Internetu
nepotřebuje ke svému vzniku a provozu téměř žádné investiční a provozní
náklady, u tištěné verze se to náklady jenom hemží. Možná většinu překvapí, že
nejdražší není noviny vyrobit, ale paradoxně více než dvakrát tolik stojí dostat je
včas ke čtenářům do schránek.

Vzhledem k tomu, že obsah by měl být zpravodajský, bylo od počátku jasné, že
se musí jednat o jakýsi druh novin s poměrně častou frekvencí. Dnes vychází
noviny jako čtrnáctidenník a pokud Pán dá, rádi bychom, aby se z nich stal
týdeník, či „častějideník“. 

Pokud jde o obsah, chtěli jsme, aby se nejednalo pouze o přepis zpráv na
Internetu, ale aby se zde objevovaly komentáře, informace o akcích, atp. Vlastní
obsah by se měl pohybovat neustále na rozhraní církve a společnosti. Nejde o to,
dělat další tiskovinu s duchovním obsahem, ani nejde o to, suplovat sekulární
noviny. V naší společnosti však chybí vazba mezi náboženstvím a společností.
Komunisté se snažili církev po mnoho desetiletí zatlačit z veřejného života do
kostelů a nutno říci, že byli mnohde úspěšní. Má-li však křesťanství být kvasem
společnosti, nemůže být v ghetu a stydět se za jakýkoli projev na veřejnosti. RC
Monitor se právě o toto „promísení těsta“ chce snažit.

Po několika stydlivých pokusech o získání prostředků ze zahraničí jsme se
nakonec rozhodli, že stejně není na co čekat. Žádný Američan či Němec se k nám
stejně s kreditní kartou nepřižene, proto jsme zajistili nezbytné technické přípravy,
personální obsazení, domluvili zakotvení projektu v řádových aktivitách
a rozeslali cca 200 přátelů a známých dopis s prosbou o podporu. Pán Bůh dal
a podařilo se vybrat dostatek na nulté číslo. Od počátku jsme zvolili metodu, že

noviny jsou k dispozici zdarma a kdo pomocí přiložené složenky přispěje, má
červený puntík do nebe. Dominikánská mendikativní tradice má totiž i v dnešní
době mnoho předností – například se z těchto darů nemusí odvádět daně. Poslední
číslo zatím obdrželo na šest tisíc příjemců. 

A perspektiva? Když Pán dá, bude se stávající vycházení ad experimentum měnit
na více trvalé. A jakmile se noviny „usadí“ a budou vycházet alespoň třikrát
týdně, rádi bychom, aby byly k dostání i v novinových stáncích. Ale kdo ví, co
bude za měsíc a tak je lepší být nohama na zemi. 

Kdo má zájem o odebírání RC Monitoru, stačí poslat poštovní adresu na e-mail
redakce@catholica.cz nebo na korespondenční adresu redakce Res Catholica,
Husova 8, 110 00 Praha 1.

Radim Ucháč

CENACOLO Žibřidice
Komunita svaté paní Zdislavy pro léčbu narkomanů a alkoholiků

Cíl občanského sdružení
Vyhledávání a léčba narkomanů a jinak závislých jedinců z řad mladistvých

Činnost komunity
V dlouhodobě pronajatých objektech, jejichž základem jsou fara, kostel a hospo-
dářské budovy, původně v dezolátním stavu, již osmý rok hospodaří naše
komunita. Pracujeme podle ověřeného způsobu léčby narkomanů italské řeholní
sestry Elvíry Petrozzi. V komunitě tudíž nepůsobí žádní psychiatři, psycho-
terapeuti ani jiní léčitelé. Úspěšnost léčby zcela spočívá v nalezení harmonické
rovnováhy mezi prací, modlitbou, půstem a účastí na Mši svaté.
Léčba je bezplatná, přednost však dáváme těm, kteří vyjádří vůli, že v komunitě
zůstanou minimálně 6 měsíců až 1 rok.
Z vedení komunity není nikdo za svoji práci placen. Veškeré náklady na činnost
komunity a rekonstrukci objektů jsou hrazeny z dobrovolných darů jednotlivých
dárců. Za 8 let své činnosti nikdy naše komunita nepožádala o žádnou státní či
jinou dotaci, nemá (zatím) žádné sponzory a žije zcela z prozřetelnosti Boží,
i když v poslední době dobrovolných dárců ubývá, a tak je život v komunitě velice
tvrdý.
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Veškerá činnost v komunitě probíhá podle řádu komunity, začínáv 6:00 a končí se denně za všechny dobrodince naší komunity modlíme a prosím, modlete se i za
ve 23:00 večer. Mimo stavební práce se chlapci starají o 7 kusů hovězího dobytka, nás a nedejte na některé řeči, které se snaží soustavně naši komunitu očerňovat.
vepře, slepice atd. Z nadojeného mléka připravují pro vlastní kuchyň tvaroh, Nejlépe je přijet a na vlastní oči se přesvědčit. Zájemci jsou srdečně vítáni,
máslo a přebytky zásobují řeholní sestry dominikánky v Jablonném v Podještědí, kontaktujte nás!
kam pravidelně dojíždíme na Mši svatou. Ve vybudovaných sklenících pěstujeme
rajčata, okurky a papriky. Na založené zeleninové zahradě se chlapci starají
o zeleninu, pěstují květiny do farní kaple, sázíme brambory pro vlastní potřebu,
v menší míře pěstujeme krmné obiloviny. K této činnosti máme k dispozici
vyhovující hospodářskou techniku (traktor, sběrač sena – horal, pluhy a další).

Výsledný efekt léčby
Během osmi let působení naší léčebny komunitou prošlo přibližně 60 chlapců,
kteří v komunitě strávili více jak 6 měsíců, průměrná doba léčení je asi 1,5 roku.
Počet vyléčených chlapců, které po jejich odchodu z komunity sledujeme, činí asi
60-70%, což zcela odpovídá i údajům sestry Elvíry.
Většina chlapců přicházela do komunity bez víry jako ateisté převážně z roz-
padlých rodin, často z dětských domovů a věznic. Asi 40 z nich bylo během léčby
pokřtěno a biřmováno a přijalo křesťanské zásady života. Tato jejich nová
orientace je největší pojistkou pro to, aby se po ukončení léčby nevrátili k pře-
dešlému způsobu života. O tom také svědčí to, že mnoho chlapců po svém
odchodu nastupuje do různých charitativních organizací a pomáhají při opatrování
mentálně postižených dětí nebo vstupují do řeholních řádů a křesťanských
komunit, kde si prohlubují své vědomosti a upevňují charakter a vůli. Někteří
z nich založili rodinu, nebo se pro to připravují.

Výhled do budoucna
Již třetí rok připravujeme obdobnou léčebnu ve Višňové u Příbrami, vše vlastními
silami a věříme, že léčebnu otevřeme sice s ročním zpožděním, jež zavinil
nedostatek finančních prostředků, ještě letos. Rekonstrukce si vyžádala velké úsilí
a asi 300 tisíc korun (zatím). Tato léčebna je budována pro děvčata – narkomanky
a alkoholičky a již nyní je o umístění v ní velký zájem.

A co na závěr?
Nejdříve chci poděkovat jménem celé komunity za všechny finanční a jiné dary, posledního košického převora P. Pia Krivého. P. Gregor se nemálo zasloužil
které nám zasíláte a chci vás ujistit, že i další případná podpora, kterou nám
vyjádříte Vaši důvěru, bude dobře a účelně využita. Současný systém složenek
a převod peněz na účet nám neumožňuje zjistit, kdo nám peníze posílá a tudíž
Vám nemůžeme poděkovat, tak to činím alespoň tímto způsobem s ujištěním, že

Za komunitu sv. Zdislavy
Jiří Jakl – administrátor

sídlo sdružení: Františka Šimáčka 6, 148 00 Praha 4, tel. 244 910 601, e-mail: cenaco-
lo@tiscali.cz
adresa léčebny – chlapci: Fara Žibřidice 135, 463 53 pošta Křižany, tel. 485 178 082
adresa léčebny – děvčata: Fara Višňová u Příbrami, tel. 606 372 872

Veřejná sbírka jako jediný zdroj získávání finančních prostředků na činnost komunity a na
rekonstrukci státem chráněných památek (fara, kostel) byla povolena Ministerstvem vnitra a je
soustřeďována na bankovním účtu K.B. Praha 4, Nuselská 94 pod č.ú. 19-9214370227/0100.

NEKROLOGIUM
2. prosince 1989

zemřel v Myslave u Košic P. ThDr. Inocent Müller. Narodil se 7. listopadu 1911
v Myslave na Slovensku, řeholní sliby složil 30. října 1930 v Olomouci, kněžské
svěcení přijal 5. července 1935 v Římě, kde v té době studoval. Působil v Trenčíně
a po 2. světové válce v Košicích. Později dlouhá léta působil jako farář v Myslave
u Košic, kde neúnavně pracoval pro posvěcení a spásu nesmrtelných duší. Pohřben
je v Myslave. Ať odpočívá v pokoji.

4. prosince 1979

zemřel v Prešově P. Gregor Hajdu. Narodil se 18.  ledna 1921 v Prešově, řeholní
sliby složil 7. října 1946 v Olomouci. Kněžské svěcení přijal těsně před likvidací
klášterů začátkem roku 1950. Byl internován v Broumově, prošel PTP. Po návratu do
svého rodiště pracoval v civilním zaměstnání. Krátce na to byl však odsouzen
komunistickým režimem k odnětí svobody, protože skrýval ve svém rodném domě

o obnovení dominikánského života na Slovensku. Spolu s P. Akvinasem Gaburou
tajně vychovávali nový dorost na Slovensku. Pouze jednou ve svém životě směl
veřejně sloužil mši sv. A to v zahraničí. Pohřben je v Prešově. Ať odpočívá v pokoji.
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7. prosince 1984

zemřel v Křižanově na Moravě P. Cyril Šíma. Narodil se 14. září 1911 v Heltinově
na Moravě, sliby složil 28.  září 1932 v Olomouci, kde byl rovněž vysvěcen na kněze
5. července 1937. Byl katechetou v Plzni, Praze a Uherském Brodě. Zvláště vynikl
jako lidový misionář. Byl představeným kláštera v Uherském Brodě. V roce 1950 byl
internován v Broumově, pak prošel PTP. Po návratu do civilu pracoval jako duchovní
správce v Ústavech sociální péče na Velehradě a v Křižanově, později jako výpomoc-
ný duchovní v křižanovské farnosti. Byl zaníceným ctitelem bl. Zdislavy. S velkou
péčí se věnoval především dětem a mladým lidem. Pohřben je v Křižanově.
Ať odpočívá v pokoji.

18. prosince 1989

zemřel v Charitním domově na Moravci bratr spolupracovník Tomáš Chuchma.
Narodil se 4. listopadu 1917 v Brumově na Moravě, řeholní sliby složil 4. listopadu
1935. Dlouhá léta sloužil bratřím jako kuchař v Olomouci a ve Znojmě. V roce 1950
byl internován v Králíkách, pak nuceně pracoval na různých stavbách jako dělník. Pro
pokračující chorobu byl přijat půl roku před smrtí do Charitního domova na Moravci.
Pohřben je v Brumově. Ať odpočívá v pokoji.

30. prosince 1919

zemřel ve Znojmě bratr spolupracovník Josef Flöss. Narodil se 20. září 1834, sliby
složil 16. února 1870 ve Štýrském Hradci. Sloužil Bohu a bratřím v mnoha klášterech
Říšské provincie, naposledy ve Znojmě, kde je také pohřben. Ať odpočívá v pokoji.

31. prosince 1909

zemřel v Praze P. Markolín Kubíček. Narodil se 5. srpna 1868 v Lukové u Přerova,
sliby složil 6. září 1886 a po vykonaných studiích byl vysvěcen na kněze ve Vídni
25. července 1891. Byl výtečným kazatelem a zpovědníkem. Působil téměř ve všech
konventech České provincie. S nadšením se věnonal lidovým misiím. Napsal řadu
článků do Růže dominikánské. Pohřben je v Praze. Ať odpočívá v pokoji.

První podmínka duchovního života je: být vnitřně chudý (viz blahoslavenství).
Uvědomit si, přijmout to, aby se z našeho náboženství nestala zbožnost budující na
našich dobrých skutcích, kterými bychom chtěli donutit Boha, aby nás měl rád. On
nás má rád od začátku stvoření, už před naší existencí. To dobro, co děláme, nám
umožňuje On. My můžeme jen proměňovat tento dar Boží v náš dar Bohu. To by měl
být náš život, naše zasvěcení Bohu. To není nikdy hotové.

(Vladimír J. Koudelka OP: Milá sestřičko. Dopisy otce Vladimíra sestře Růženě)

Proslulý mariolog v Praze
V únoru 2004 se konal v Praze v dominikánském klášteře sv. Jiljí malý mariologický
kongres, kterého se zúčastnil známý mariolog René Laurentin, dominikánský terciář,
autor řady knih o lurdských zjeveních. (V Karmelitánském nakladatelství vyšel r. 1996
jeho „Život svaté Bernadety“.) Uvádíme v plném znění přednášku, kterou zde pronesl.

René Laurentin
JAK ŽILA PANNA MARIA Z PÍSMA SVATÉHO
Drazí přátelé, jsem šťasten, že se opět nalézám v obdivuhodném městě Praze,
v tomto krásném sále dominikánského kláštera pod touto klenbou a pod pláštěm
svaté Panny. (...)

Maria, nejlepší ze všech matek
Začněme Pannou Marií. Je to normální! Ona je první ze všech tvorů. Převzala
místo Lucifera, protože ji Bůh ze všech nejvíce miloval, a ona je také nejsvětější
ze všech žen a nejlepší ze všech matek. A zatímco v sobě vytvářela lidskou
přirozenost Boha, pokračoval Ježíš, Stvořitel, v dotváření její osoby. Církevní
otcové tomu říkali „admirabile commercium“, „podivuhodná výměna“. Bůh se
stal člověkem, aby byl člověk zbožštěn, abychom se my skrze lásku stali Bohem.
Na zemi byla „nejprůhlednější“ ze všech žen a ze všech tvorů, byla největší,
protože byla lidsky nejmenší, jak opakuje na všech stránkách básník Péguy. Byla
nejslavnější, protože byla nejpokornější, byla nejvíc plná radosti, protože byla
nejvíc plná bolesti. Spisovatel rozvádí tyto protiklady na mnoha stránkách. Také
já jsem věnoval celý život studiu těchto protikladů.
Maria je především Matkou Boží, jejím tělesným Synem byl sám Bůh. To je
závratná skutečnost! Jak máme toto Mariino tajemství vyjádřit? Víc než půl století
jsem se o to snažil, a přece mě to stále ještě daleko převyšuje! Uklidňuje nás
pomyšlení, že ona je sice nejjednodušší ze všech tvorů, a přece všechno, co v ní
Bůh učinil, je daleko nad naše chápání.

Maria, evangelistka Ježíšova dětství
Rád bych vysvětlil, jak jsem objevil její život ve škole Písma svatého. Mnoho let
jsem studoval evangelia dětství podle Matouše, ale hlavně podle Lukáše. Lukáš
znal a navštěvoval prvotní obec v Jeruzalémě. Snad poznal také Pannu Marii,
protože se tam zdržoval se svatým Pavlem kolem roku 50. Poznal Jakuba, Pánova
bratrance, a ostatní Ježíšovy bratry, jak bývají nazýváni. Tam sebral Mariiny
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vzpomínky. Snad už byly uchovávány v paměti mnoha osob. Neboť Maria byla Zaslíbení a naplnění?
evangelistkou Ježíšova dětství pro tuto první obec. Bůh dává Marii tímto způsobem na srozuměnou něco, co ještě nikdo nepochopil,
Mnoho dnešních exegetů zpracovává evangelium jenom „zdola“, rozebíráním
slov. Myslí, že mají pravdu, když je pokládají za pozdější dílo, avšak Lukáš 1-2
je text velmi původní. Když jsem hledal za řeckým textem hebrejská a aramejská
slova, žasl jsem, jak je překlad jednoduchý a jak je poučný. Když řekl anděl Marii:
„chaire kecharitomene“, znamená podle mnoha exegetů řecké slovo „chaire“
„dobrý den“. Ale tato první slova se ve Starém zákoně opakují hebrejsky čtyřikrát
a znamenají: „Raduj se, ty plná milosti.“ Takto mohla Maria začít poznávat
eschatologické proroctví, že sám Bůh přijde ke svému lidu. Vrátí se, jako přišel
do stánku úmluvy. Ale jako se obracela tato proroctví k Izraeli, Dceři siónské, tak
se obrátil anděl Gabriel s tímto proroctvím k Marii. Neřekl už: „Raduj se, Dcero
siónská“, nýbrž: „Raduj se, plná milosti“! Slovo „plná  milosti“ je neobyčejně
bohaté: nejvíc milovaná Bohem. Ihned zde nalezla Maria celé proroctví Sofo-
niášovo 14-18 Dceři siónské, Božímu lidu: „Raduj se, Pán je v tobě“, hebrejsky:
„bebirbek“, doslova: „v tvých útrobách“.
Takto dávají tato proroctví Marii nový smysl. Syn Nejvyššího – a později Syn Boží
– je jeden a týž. Tím začíná anděl. Říká jí, že její dítě má být Božím Synem. Teprve
potom jí řekne: Bude Mesiášem. Napsal jsem texty proroků a zvěstování Marii do
dvou sloupců proti sobě. Většina slov, která Maria uslyšela, byla proroctví
o příchodu Boha (proroctví o teofanii) a Mesiáše (mesiášská proroctví). Proto jí říká
nejprve: „Bůh na tebe sestoupí“ a teprve potom: „Mesiáš na tebe sestoupí.“

Maria a synagoga
Maria znala tyto spisy, protože už před dvěma stoletími byly založeny synagogy
(židovské fary) a v nich se na začátku čítala hebrejsky Bible. V synagogách stáli
muži ve středu, protože v izraelském národě byli jen oni králi a kněžími. Ženy se
shromažďovaly v synagoze vzadu na malé tribuně, ale svou inteligencí a svou
ženskou vnímavostí chápaly často lépe než muži. Neboť ženy byly pamětí rodin,
jako naše babičky, které znaly všechny staré pohádky nazpamět, jako i moje
babička. My jsme se jim učili časem také nazpamět. Když naše babičky zestárly
a  začaly zapomínat, opravovali jsme je. Paměť žen, které se neučily číst, byla
velkým pokladem národů. Maria byla žena, která nejlépe rozuměla, nejlépe si
vzpomínala, protože byla plná milosti. Nebyl v ní žádný hřích, který by mohl
zatemnit její rozum. Proto k ní mluvil anděl tak, že jí opakoval proroctví, ale
s novým smyslem: Dnes nadchází den, ty jsi Dcera siónská, ty se staneš Matkou
Mesiáše, ty budeš Matkou Pána. Tak tomu rozuměla i Alžběta, když ji Maria
navštívila. Slova zvěstování jsou úžasně nová.

protože jsou dvě řady proroctví: mesiášská proroctví (první pronesl Nátan
k Davidovi: „Budeš mít syna. Bude vládnout navěky a jeho trůn nebude mít
konce“). Mesiáš bude tedy synem Davidovým, bude to velký Král a jeho říše
nebude mít konce. Ale současně existovala jiná řada proroctví, která tvrdila, že
v posledních dobách sám Bůh přijde k svému lidu, jako kdysi do stánku úmluvy,
že Bůh bude vládnout a bude Králem svého lidu. Když tedy čteme Bibli, můžeme
se ptát: Kdo bude tento Král? Bude Bůh vládnout jako při exodu? Je to sám Bůh,
kdo bude vládnout? Ale bude to člověk, syn Davidův? Anděl zvěstuje Marii: V ní
se uskuteční obojí! Začíná slovy: „Bude Synem Nejvyššího“, a až potom: „Bude
to Mesiáš, slíbený Davidovi.“

Zkouška Mariiny víry
Papež podal k tomuto proroctví velmi zajímavý komentář. Přečtu ta proroctví,
nejdříve k Davidovi: „Tvůj syn bude veliký, já mu budu Otcem, on mi bude
Synem. Tvůj trůn potrvá navěky, tvoje vláda bude věčná.“ Anděl opakuje: „Bude
nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude
kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Ve
své encyklice Redemptoris Mater říká papež v podstatě: Když stála Maria pod
křížem, když viděla Syna tak strašně trpět a nic pro něj nemohla udělat, ďábel ji
jistě pokoušel a říkal jí: „Tady to vidíš. Bůh tě obelhal. On nevládne, ale umírá za
urážek a spílání svých nepřátel.“
Ale Mariina víra byla silnější než zdánlivý rozpor s Božím slovem. V této chvíli
se dotýkáme hloubky Mariiny víry. Alžběta, první prorokyně Nového zákona, jí
řekla: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána.“
Co Maria počala, co prožila s Ježíšem, to vyprávěla v první jeruzalémské obci
a svatý Lukáš to zapsal. Nejsem to já, kdo to říká, ale svatý Lukáš, který opakuje
dvakrát ve svém evangeliu: „A Maria to všechno uchovávala ve svém srdci.“ Říká
to na závěr dvou velkých událostí evangelia dětství, po narození a na konci tohoto
evangelia. Je to refrén, který nám připomíná text o narození Jana Křtitele. Po
Janově obřezání píše, aby zdůraznil, odkud pocházejí tyto vzpomínky: „Všech
jejich sousedů se zmocnila bázeň... Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom
v srdci...“ Upozorňuje, že píše podle zpráv očitých svědků. Neboť Lukáš –
kvalifikovaný řecký historik – je jediný, kdo hlásá na začátku svého evangelia, že
píše podle zpráv očitých svědků (řecky: autoptai). Hned nato vzpomíná, kdo jsou
tito očití svědkové, kterých se dotazoval. O Janově obřezání svědčili sousedé, ale
o celém evangeliu je svědkyní Maria.
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Mariiny vzpomínky V posledním refrénu konečně říká Lukáš „diaterein“ (probíhat). Maria pochopila
Jak přesné jsou oba refrény –  Mariiny vzpomínky – které jsou velmi bohaté postup událostí, vyústění všeho. Herodovo pronásledování Krista jako dítěte, jeho
a mají hluboký význam, protože jsou jakoby popisem víry a paměti Panny Marie. smrt, až po jeho zmrtvýchvstání. 
V celém evangeliu je to vyjádřeno mnoha slovesy. Když Maria uslyší andělovo
poselství, které ji daleko přesahuje, čteme: „Uvažovala ve svém srdci.“ Je zde Ježíšovo „musím“
použito řecké slovo „dialogizeto“ (jako slovo „dialektický, dialog“ ). Maria měla Je ještě jiné slovo, které se v evangeliu stále znovu opakuje a které patři jen
víru, která přemýšlela, uvažovala, když nerozuměla. A skutečně, bylo toho pro ni k Mariině vzpomínce. Je to moment, kdy Ježíš zmizel na tři dny v jeruzalémském
mnoho, co měla pochopit, všechno bylo mnohem větší než ona. Jak se má stát Bůh chrámu. Maria mu říká: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě
jejím synem? Ona se má stát matkou Boha? Má to být skutečný člověk, o kterého s úzkostí hledali!“ Slovo „s úzkostí“ je v řečtině velmi silné. V Bibli se používá
se má starat, kterého může objímat? Její syn, tak maličký, má být synem Boha, jen pro smrtelná nebo pekelná muka. Na tato slova odpovídá Ježíš jako tak často
kterému se klaní! Byly chvíle, kdy Maria o tom hloubala a říkala si: „To je otázkou: „Proč jste mě hledali?“ Bylo přece docela normální, že rodiče hledají své
nemožné, to je úžasné! ztracené dítě. – Vysvětlil jim, že to tak „musí“ být. Výraz „musím“ se vyskytuje
Existoval jeden ateista, který to vyjádřil nejlépe: Jean-Paul Sartre. Byl válečným v Lukášově evangeliu osmkrát, když je tu zvěst o pašijích. Když Ježíše nalezli
zajatcem a v zajetí byl s kněžími, s kterými se spřátelil. Velmi obdivoval jejich v chrámu, řekl jim: „Musím být v tom, co je mého Otce.“ Ale jde o jiného Otce,
svobodu, mnohostrannost jejich povolání, které jde přece proti proudu. Žádali ho, o Otce v nebi, o Otce pravého. V tomto rozčilení to bylo těžko pochopitelné.
aby napsal vánoční hru. A on, Sartre, napsal ve své hře vyprávění o Vánocích, „Musím být v tom, co je mého Otce. Maria si musela pomyslet: „Zůstane tady,
o narození Krista. Tento text nebyl dosud uveřejněn, ale on sám mi osobně u svého Otce, nevrátí se s námi do Nazareta.“ Avšak Lukáš hned uzavírá: „Potom
dovolil, abych ho zveřejnil. se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je“ To tedy nebylo
V této hře se vyskytuje slepec, který o tom hovoří, slepec, který líčí Kristovo příliš snadné k pochopení.
narození a vnímá Mariiny pocity. Nač potřeboval Sartre slepce, aby vyprávěl
o této události? Protože on sám je ateista a nevěrec. Ale snažil se pochopit víru Mariina noc víry
svých přátel a podařilo se mu vyjádřit ji lépe než oni sami. Pohleďte, my žijeme dnes ve světě, který sotva ještě věří. Naše víra je zmatená,
Maria kolísá, je takřka celá vylekaná myšlenkou: „Tento Bůh je mnohem větší než je dušena ateismem, televizí, sdělovacími prostředky, reklamou – a často  je nám
já“ a později: „To je mé dítě, které jsem devět měsíců nosila. Když má hlad, jsem obtížné porozumět, co od nás Bůh chce. Maria žila ve víře, v temnotě víry.
to já, kdo Mu dá napít.“ A Sartre dodává: „ Jsou chvíle, kdy chápe současně: V temnotě, když zmizel Ježíš a kdy byla plna úzkosti, a potom v temnotě kříže,
„Toto je můj Syn! Toto je můj Bůh!’“ A slepec končí své vyprávění takto: kdy se zdálo, že Bůh nesplnil své sliby. To všechno překonávala svou velko-
„V jedné z těchto chvil bych ji namaloval, kdybych byl malířem!“ Myslím, že rysostí, ale také znalostí Písma, a také svým rozjímáním a přemítáním, ale zvláště
Sartre pochopil evangelia dětství lépe než mnozí exegeté, kteří je pitvají jako svou odevzdaností, tím, že se s plnou důvěrou přenechávala Bohu. Maria žila tedy
mrtvolu. Toto je živý text! z Božího slova.

Mariin pohled na spásu
Lukáš ještě upřesňuje smysl této zprávy o Marii. První refrénový text Lk 2, 19 říká:
„Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.“ Používá řecké
slovo „Symballousa“ (totéž jako „symbol“). Kladla andělova slova nebo  Alžbětina
proroctví proti událostem Ježíšova dětství. Z tohoto srovnání pro ni vycházelo světlo.
V tomto prvním refrénu používá Lukáš slovo, které nepoužívá u svědků Janova
obřezání. Říká: „synterein“, to znamená: jeho slova stmelují, shromažďují.
Uchovávala je ne jako ve skříni, ale dávala si je ve svém srdci dohromady.

Z německého překladu v měsíčníku „Regina Legionis“ (č. 5 a 6, 2004)
přeložila T. Brichtová, O. P.
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DOMINIKÁNŠTÍ LAICI
Dominik Maria Abbrescia OP
(poslední část)

MLČENÍ, “OTEC KAZATELŮ”

Pro dominikána je mlčení právě tak důležité jako slovo: mlčení je otcem
kazatelů. Dominikánský laik je kazatelem, protože jím ho chtěl mít Duch.
Stává se proto také synem mlčení:

Vyvedu ho na poušť a budu mu mluvit k srdci (Oz 2, 16).

Poušť je prostor pro mlčení, kde se obzory zdají být spojeny s nebem, kde
srdce zpozoruje přítomnost Ducha, jehož slovo splývá s našim slovem
vnitřním a navazuje s námi spojení v Pánově jménu.

Tak jsou slovo a mlčení nerozlučné, neoddělitelné, jedno vyžaduje druhé,
hledají se, pronikají se navzájem, obohacují se: nemluvíme, jestliže jsme dříve
nenaslouchali v nitru, nenabízíme slovo, jestliže jsme ho dříve nepoznali ve
světle Ducha a jeho Ohně: dáváme jen to, co nám bylo dáno, dáváme jen to,
co jsme prorozjímali.

Slovo následuje po mlčení, a také mlčení následuje po slovu, avšak v hloubi
srdce: slova, která vycházejí ze srdce, vstupují do srdce (Talmud). Pravý
dominikán je slovo a mlčení, mlčení a slovo, které mají kořeny v jeho srdci,
osvíceném od Ducha, který ho uvádí do veškeré Pravdy (Jan 16, 14).
V mlčení nebe Otec plodí Slovo, Syna: z Otce a Syna vychází Duch svatý,
který je Láska. Mlčení dominikána je zapojením do tajemného a věčného
mlčení Tří Osob v nebi.

Když hluboké mlčení obklopovalo všechno... všemohoucí Slovo sestoupilo
s nebe (mše svatá z doby vánoční 30. prosince).

Dominikán hledá mlčení, protože všemohoucí Slovo, Slovo, které se vtělilo,
sestupuje také do jeho duše, která se stala nebem:

„...Nebe duše. Nazývám ho nebem, protože jsem ho učinil nebem, kde
přebývám milostí, skrývám se v něm a přebývám tam láskou.“ (Dialog)

V tomto nebi duše dominikán prožívá své mlčení, vyjadřuje svá slova vnitřní
a připravuje vnější slova svého kázání. Láska k mlčení ho vede, aby naslou-

chal Lásce, Duchu, který mu připomíná vše, co Ježíš řekl, aby to opět on
opakoval a znovu nabízel lidem-bratřím ve jménu téhož Ducha a Krista.

Na tom všem může mít účast i dominikánský laik: vše, co je dominikánské,
může se stát jeho, stále podle jeho stavu, podle jeho okolností světského
člověka, podle jeho citlivosti. Jak slovo, tak i mlčení.
Dominikánský laik hledá místo a dobu, slučitelné s jeho závazky, s jeho prací,
pro mlčení i pro slovo.

 MLČENÍ A NASLOUCHÁNÍ

Mlčení a naslouchání jsou dva základní rozměry a dvě východiska toho, kdo
chce být dominikánem: udělat prostor v nitru pro mlčení, aby naslouchal
slovu, které tam Bůh v skrytu vkládá, aby oživil a dal lépe pochopit ozvěnu
slov blízkých nebo vzdálených, ale také aby oživil a dal pochopit slova
vlastní.
Z mlčení a naslouchání vychází každý způsob lásky: nejsou jiné zdroje lásky,
i jiné formy lásky, jestliže jsou, splývají, aby si dodaly pravosti, aby se
ověřily, aby se živily v tajném mlčení: všechny lásky, lidské i božské, citové
a duchovní, vycházejí ze srdce v mlčení a znovu vstupují do srdce v mlčení.
Láska k Pravdě se rodí zde; avšak také Pravda k lásce vychází z mlčení,
protože zde nasloucháme slovu Pravdy a Lásky.

Musíme se bránit před tisícerými poselstvími, která nám vysílá naše hlučná
a agresivní civilizace, bránit se proti nim hledáním vnitřního prostoru pro
mlčení a naslouchání: Bůh hledá naše mlčení, aby nám opakoval své slovo,
a také jiní hledají neuvědoměle naše mlčení, aby tak začalo pravé společenství
s nimi, protože láska se rodí a prověřuje se v mlčení, když je Bůh v hloubi
srdce. A také pro nás je naléhavé mlčení, abychom se setkali se svým já,
pravým a autentickým, jasným nebo neklidným, živým nebo bojujícím, avšak
abychom ho mohli učinit průhledným a jasným, opravdu živým.

Mlčení a naslouchání jsou prvním dominikánským momentem, protože jsou
neviditelnou zahradou, kde všechno pěstuje naše já: sémě Božího slova, hlas
Ducha, ozvěna slov, tužeb, očekávání jiných lidí, ale také ozvěna našich slov,
našich tužeb, našich stesků, našich očekávání. 

Zdá se to být paradoxem, a je to pravda. Ale abychom se otevřeli Bohu, světu,
jiným, věcem, sami sobě, musíme se zavřít v nebi duše, v tajemství mlčení
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a naslouchání: náš společný život s Bohem, s jinými, s námi samými, závisí  STAV MILOSTI
na naší schopnosti mlčet a naslouchat.

Kdo se usebere v mlčení a kdo se otvírá v naslouchání, je utkán z takových darů: skutečně, v každou chvíli svět, jiní lidé, nám
vyhne se aroganci a začne být pokorný... přicházejí vstříc, věnují se nám, zaujmou nás, a jsou dary milosti. Shromáž-
neodlučuje život a zkušenost, dění bratrstva mají představovat stav milosti, protože se společně otvíráme
není nepřátelský ani zahořklý, avšak odhaluje lásku... tomu, kdo působí v milosti. Je to projevení, přechod Ducha, setkání komunity.
nevytváří přehrady
a dává se k dispozici Bohu a jiným...

 MLČENÍ, NASLOUCHÁNÍ A KONTEMPLACE

Mlčení připravuje naslouchání a naslouchání vyžaduje mlčení v hloubi duše-
nebe, kde přebývá Bůh jeden a trojí milostí: Bůh vyslovuje své Slovo stále,
v každém okamžiku, a nejprve musíme naslouchat jim, třem božským
Osobám: Bohu, který plodí Slovo, Duchu, který nám slovo Pravdy zvěstuje.
Tak mlčení vytváří prostor třem božským Osobám, vytváří prostor pro
naslouchání, a v naslouchání se rodí společenství a kontemplace na Boha, rodí
se dialog s Bohem, uskutečňuje se první poselství svatého Dominika, mluvit
s Bohem. Tak je kontemplace první v každém dominikánském srdci. Je to
jeho první duchovní místo, kde se setkává Láska Otce a Syna.

 KONTEMPLACE A KÁZÁNÍ

Od společenství k sdělování, od vnitřního slova k slovu vnějšímu, to je cesta
dominikána, i laika.
Společenství s Pravdou a s Láskou ve studiu a modlitbě, vnitřní slovo, které
se stává slovem vnějším plným milosti a pravdy, ale vždy je plné lásky,
společenství, které se stává sdělováním, tato cesta každého dominikána i laika,
a všude: v kostelech a v domech, na polích i na cestách (Kanonizační proces
č.18). Dominikán dává vždy to, co mu bylo dáno od Otce, Syna a Ducha
svatého: dáváme jen to, co nám bylo dáno v mlčení a v naslouchání,
v společenství a v kontemplaci.

KOMUNITNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Shromáždění komunity je a má být důležitou chvílí pro dominikánské laiky.
Je nutné, aby tuto shromáždění bylo důležité. Je nutné učinit ho zajímavým.

Život je bohatý setkáními. Každé setkání je darem milosti a každodenní život

Musíme se ptát, proč je tomu tak a co nás přitahuje při těchto shromážděních.
Může nás přitahovat také to, že nám poskytuje příležitost poznat jiné lidi, ale
kdyby tomu bylo tak, bylo by tu nebezpečí, že si z jiných uděláme jen
předmět: jestliže jsou jiní pro nás předmětem, získáváme jen zkušenost
o tajemství, protože předmět je vždy nedosažitelný ve svém celku. Zůstává
proto pro nás nedefinovatelný ve své nejistotě a aspoň částečně tajemný.
Musíme jít dál než je snaha pouze se poznat, musíme tuto snahu doplňovat
a obohacovat láskou a společenstvím: láska otvírá nás i jiné, aby se otevřeli
milosti a ukázali se ve světle. Jistě, láska není světlo, ale otvírá dveře srdce světlu.

Poznání a láska mají být dvě zkušenosti současné, prožívané, sledované,
živené: kdo se setkává s jiným v společenství a v lásce, setkává se také sám
se sebou, obohacuje druhého i sám sebe: ve chvíli, kdy se otvíráme milosti,
rosteme společně, kráčíme společně, a naše společenství je pravé.

 SOULAD A NESOULAD

V bratrstvu dochází také k nesouladu, k neshodám, a neuskutečňuje soulad
a shodu ten, kdo se zavírá do své samoty, do svých názorů, do svého smýšlení,
a staví se tak mimo milost. Může k tomu docházet v každé komunitě. Potom
je třeba utíkat se k milosti, snažit se, aby působila milost, oživit milost.
Nesmíme snít o tom, že v bratrstvu  budou všichni stejného mínění: byl by to sen
neužitečný, byl by to přelud, který by vyprchal, protože se stále vynořují
požadavky, které odhalují nepřiznanou křehkost, avšak musíme se vrhnout
s odvahou a silou do lásky sladké, do lásky moudré, do lásky silné (Jan Tauler).
Ve stavu milosti je dosti prostoru pro sladkost lásky, pro moudrost lásky, pro sílu
lásky. V dominikánském bratrstvu láska všechno může a všechno má.

Nesmíme se divit slabostem, do kterých upadají všichni a každý. Musíme si
získávat výhody osobní i komunitní z vědomí, že jsme všichni křehcí.
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Milost a soulad jdou vždy stejným krokem: vycházejí z lásky a vrací se Shromáždění jsou místem společenství a otevřenosti: s univerzální církví,
k lásce: jestliže všechno je milost (Bernanos), všechno může být harmonií, s papežem, s církví místní, s řádem, a proto otevřeností pro církev, pro hlas
společenstvím. Shromáždění se stávají nebo znovu stávají souladem a výzvy papeže, světa, věřících i nevěřících.
a společenstvím pouze tehdy, jestliže se stávají neviditelnými místy milosti:
milosti sesílané od Duchu, milosti, kterou přijímáme, abychom ji rozdávali
jiným, milosti, která je ve slovu a někdy také může být v pouhých gestech,
někdy také v mlčení a v přestávkách, které jsou očekáváním milosti.

 ČÍM SHROMÁŽDĚNÍ NEJSOU kem, který každý pěstuje sám u sebe jako smysl pro odpovědnost misionářů

Shromáždění nejsou místem úniku pro lidi, kteří hledají společnost, náklon-
nost, sdělování, kteří mají strach z vlastní samoty: i toto vše možno najít
a nalézáme to v bratrstvu, ale nesmí nám o to jít jako o něco hlavního.

Shromáždění není ozvěnou nebo stínem kláštera: riskovali bychom nevěrohodnost
sekulární komunity a riskovali bychom, že budeme rozdělovat a odlučovat život
modlitby od pravého a vlastního sekulárního života apoštolského.

Nejde jen o vyslechnutí přednášky od asistenta, i kdyby byla skvělá: jestliže
vyslechnutí krásné řeči nic nezmění v našem životě, jsme před znějícím kovem
a zvučícím cimbálem (1 Kor 13, 1).
Shromáždění není místem pasivity, kde někteří mluví a jiní naslouchají,
někteří dávají návrhy a jiní je nezměnitelně schvalují, někteří jednají a někteří
je nechávají jednat.

 ČÍM SHROMÁŽDĚNÍ JSOU

Jsou to shromáždění lidí sekulárních, kteří mají povolání „hledat Boží
království skrze časné věci zaměřené k Bohu” (LG č. 31).
Jsou to shromáždění dospělých, kteří jsou křesťanským a dominikánským
povoláním misionáři, to znamená poslanými: setkání nejen mezi dospělými,
ale s dospělými ve světě a v církvi, s jejich starostmi, s jejich denními
problémy, s jejich hmotnou a duchovní bídou. Při shromážděních máme stále
pozorovat ozvěnu úzkostlivých slov svatého Dominika: Pane, smiluj se nad
svým lidem: co se stane s hříšníky?

Jsou to setkání laiků a misionářů, kteří si vyměňují své zkušenosti evan-
gelních lidí, kteří mluví o svých nesnázích v prostředí, v němž žijí a pracují.

Shromáždění předkládají stále trojí program svatého Dominika: studium,
modlitbu, kázání, stále v prostředí ducha, spirituality, charismatu svatého
Dominika.

Shromáždění jsou místy apoštolátu: apoštolát má být přirozeným požadav-

a evangelních lidí podle srdce svatého Dominika. 

Shromáždění znamená kráčet společně: společně jít vpřed, ale stále přitom
růst.

Shromáždění jsou chvílemi svědectví: ne my se proměňujeme ve svědky, ale
Duch z nás dělá svědky: Duch nás dělá svědky pouze tehdy, jestliže vidí, že
jsme takoví, jací máme být, a že jsme to, čím máme být: svědectví je také
odměnou za křesťanský a dominikánský život...

DESATERO BRATRSTVA

Každé bratrstvo, každá dominikánská sekulární komunita...
1. Je místem laickým, sekulárním, místem misionářů, kteří jsou jimi křtem

a biřmováním.
2. Je to církev, buňka církve univerzální, a je to tedy místo lásky mezi evangelními

lidmi, kteří jsou takoví, protože je Duch povolal, aby šli ve stopách Otce, svatého
Dominika.

3. Žije a pracuje v duchu, ve spiritualitě, v charismatu svatého Dominika.
4. Je to proto místo studia, modlitby, a proto mluví s Bohem, a místo kázání,

a proto mluví o Bohu.
5. Je to místo života kontemplativního i života apoštolského.
6. Je to místo společenství s Bohem, s církví univerzální, s církví místní, se světem,

v kterém žijeme a pracujeme.
7. Je to místo osobní a společné úvahy o církvi a o světě.
8. Je to místo výměny názorů o zkušenostech náboženských a apoštolských.
9. Je to středisko dialogu i s jinými sekulárními komunitami.
10. Je to středisko, z kterého se šíří duch, spiritualita a charisma svatého Dominika.

přeložila S. M. Zdislava Černá OP
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PROVINCIÁL DOMINIKÁNŮ MODERÁTOR LAICKÝCH SERVO o.p.s.
P. Alvarez Kodeda OP SDRUŽENÍ Daisy Zdislava Waldsteinová
Husova 234/8, 110 00 Praha 1 Dagmar Ester Kopecká Sněmovní 11
F/fax/zázn: 224 219 685 Na Zlíchově 221/8 118 00 Praha 1
 provincial@op.cz 152 00 Praha 5  602 367 505

MNIŠKY KAZATELSKÉHO Mons. DOMINIK DUKA OP
ŘÁDU Biskupství královéhradecké
S. M. Michaela Smrčková OP Velké nám. 35
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo 500 01 Hradec Králové
F 515 221 161 F 495 063 625 (sekretariát)
S. M. Pavla Dobalová OP fax: 495 512 850
Lysolajské údolí 106/2  duka@diecezehk.cz
165 00 Praha 6
F 220 923 159
 monialesop@volny.cz

ŘEHOLNÍ INSTITUT var. symbol 332
ROZJÍMAVÝCH SESTER
S. M. Terezie Eisnerová OP
Nám. bří Jandusů 21
104 00 Praha 10-Uhříněves
F 267 712 611, 267 712 614
 sestryop@volny.cz

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

online.cz SALVE. Revue pro teologii

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

DÍLO BLAŽENÉ ZDISLAVY
s. Marie Terezie Legnerová HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR
Charitní domov Radim a Kateřina Ucháčovi
592 54 Moravec Hlubočepská 85/64

SDRUŽENÍ KNĚŽÍ A JÁHNŮ
SV. DOMINIKA
P. Antonín Damián Nohejl
Řím.-kat. farnost Zlonice
Pejšova 47, 273 71 Zlonice
tel.: 312 591 055
mob.: 602 327 842
 adnohejl@razdva.cz

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

KAZATELSKÉ STŘEDISKO
P. Pavel Mayer OP
Slovenská 14, 772 00 Olomouc
F: 585 230 764
 602 858 800
 pavel@op.cz

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

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

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

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

http://misie.op.cz/, jan@op.cz

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

PŘÍSPĚVKY NA VYDÁVÁNÍ
měsíčníku OPusculum
122918389/0800 (ČS)

DOMINIKÁNI NA INTERNETU
www.op.org – centrální strán-
ka dominikánů ve světě
www.op.cz – hlavní stránka
dominikánů v ČR (spravuje
Jan Jáchym Beneš)
kongregace.op.cz – Kongre-
gace sester dominikánek
(spravuje Martin Rosenbaum)
rozjimavesestry.op.cz –
Rozjímavé sestry sv. Domini-
ka (MR)
laici.op.cz – Sdružení laiků
sv. Dominika (MR)
kds.op.cz – Katolický domov
studujících, Praha (MR)
krystal.op.cz – Nakladatelství
Krystal OP s.r.o. (spravuje Jiří
Kopecký)
oliva.op.cz – knihkupectvi
Oliva v Pražském klášteře
(JK)
jilji.op.cz – Klášter dominiká-
nů Praha (spravuje Petr
Chaloupský)
plzen.op.cz – Klášter domini-
kánů Plzeň (spravuje fr. Cypri-
án Suchánek OP)

informace:
Jan Jáchym Beneš
 jachym@op.cz


