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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
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 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 21. 2. 2005 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 – 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 – 19. 2. od 9 do 11 h. postní rekolekce (přednáší P. Josef Slámečka)
4. pražské – 5. 2. v 8:30 v kapli sv. Zdislavy
5. pražské – 10. a 24. 2. v 19:30 ve velké
hovorně kláštera

Mariánská pobožnost
3. 2. 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.
SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ,
DUCHOVNÍ UČITEL
fr. Tomáš Pospíšil, OP
19.45 v čítárně kláštera
22. 2. 2005 – 5. přednáška cyklu

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
Výtvarný kroužek – úterý ml. 15:15, st. 16:16
Společenství st. dětí – pátek 16:30 – 18:00
PEC – pátek od 19:30 adorace, kompletář
a požehnání v kapli, PEC 20:00 – 20:45
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OLOMOUCKÝ KONVENT

ŽIVÝ RŮŽENEC

DOMINIKÁNSKÁ TEOLOGICKÁ DÍLNA

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

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

4.-8. července 2005, Dominikánský konvent sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1
Téma roku 2005: PŘÁTELSTVÍ

! Přednášky 2005
I. čtvrtek (3. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6.)
Úvod do knih Starého zákona
přednáší: P. Pavel Mayer O.P.
II. čtvrtek (10. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6.)
Vybrané kapitoly z církevního práva
přednáší P. Damián Němec O.P.
III. čtvrtek (17. 2., 17. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6.)
Úvod do knih Starého zákona
přednáší: P. Pavel Mayer O.P.
IV. čtvrtek (24. 2., 31. 3., 28. 4., 23. 6.)
Úvod do sv. Tomáše Akvinského
přednáší: P. Štěpán M. Filip O.P.
Přednášky se konají od 19:30 h. v přednáškovém sále kláštera (vchod ze Slovenské ul. 14).
! Pravidelné akce
každé úterý:
16:30 Legio Mariae. Modlitební a formační
setkání (past. místnost 1)
19:30 společenství mládeže Zacheus, vede fr.
Jindřich OP
každou středu:
studentská snídaně: (6:00 mše sv. + spol.
modlitba na vrátnici kláštera + snídaně v refektáři kláštera)
20:15 Společné čtení Summy theologiae Sv.
Tomáše Akvinského (past. místnost 1)
každý čtvrtek:
19:30 společenství Zbytek Izraele – modlitební setkání nad liturgickými texty následující neděle (past. místnost 1)
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
Společenství Neokatechumenátu: středa
19:30 bohoslužba slova (přednáškový sál
kláštera); sobota 19:30 eucharistie.

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 všechny lidi dobré vůle ke společné modlitbě růžence, žalmů, proseb a slavení Mše svaté za
nenarozené děti, těhotné maminky, zdravotnický personál a jiné potřeby.
Praha: před porodnicí U Apolináře
každý pracovní den od 8:30 do 10:00
informace: 603 976 231, info@prolife.cz
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

Lektoři a jejich záměry
- Tomáš Pospíšil, OP – biblické nahlédnutí, formující přítomnost přátelství v různých typech
společenství, přístup k tématu "zdola" a "shora"
- Štěpán Filip, OP – kristologický pohled
- Karel Šprunk – přátelství přináší nový modus poznání, "per connaturalitatem", aplikace na
výklad mystického poznání podle J. Maritaina
- Mojmír Horyna – jako vždy do šíře, hloubky i výšin uvádějící průvodce po vybraném
monumentu víry v historicko-kulturním vtělení
- Benedikt Mohelník, OP
- Tomáš Machula
DALŠÍ INFORMACE BUDOU K DISPOZICI NA JAŘE
Pro účastníky nabízí pražský klášter dominikánů dotované ceny ubytování a stravování.
Dotazy a podněty zasílejte nejlépe na tomasyogi@tiscali.cz, uveďte preferovaný zpětný kontakt.
Tomáš Pospíšil, OP, Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo, tel. 515 224 184.

PRVNÍ ZPRÁVA O LETNÍCH MISIÍCH
Milí bratři a sestry. Rok se sešel s rokem a my opět stojíme před zvažováním
našich misií o letních prázdninách. Nová evangelizace ještě stále nezdomácněla
u většiny farností v Čechách a na Moravě. Je třeba myslet na velké množství těch,
kteří nezaviněně nevědí o Bohu a našem Pánu Ježíši. Jak však mohou uvěřit bez
hlasatelů evangelia?
Po jednání s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem jsme poznali, že nejen
Západní Čechy potřebují katolické misie. I v největší moravské (arci)diecézi jsou
místa – Sudety – kde by mělo nově zaznít Boží slovo. Na doporučení otce arcibiskupa
jsme obrátili svou pozornost k šumperskému děkanátu a zde po setkání s místními
faráři se ukázala další vhodná oblast pro naši službu. Je to městečko Hanušovice
a okolí. Termín, který jsme domluvili s místním duchovním správcem P. Petrem
Dolákem, je 22. - 31. července 2005. Misií by se měli účastnit naši bratři studenti
i novicové. Účast přislíbil i otec Romuald. Pokud byste měli zájem se k těmto misiím
připojit, přihlašte se, prosím, u mne na telefoním čísle 602 858 800 anebo e-mailové
adrese pavel@op.cz.
Přeji Vám hodně síly a požehnání od Pána i pro jiné formy apoštolátu a služby
Slova, které konáte.
Za Kazatelské středisko P. Pavel Mayer OP
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MISIJNÍ AUTOMOBIL
Možná si ještě vzpomínáte na jeden z apoštolátních projektů naší provincie
v polovině devadesátých let – misijní autobus. Několik let se konaly misijní výjezdy
se speciálně vybaveným autobusem do různých koutů naší země. Byla poskytována
mnohotvárná služba slova různým skupinám obyvatel i v místních školách. Misijní
autobus, který nám byl zapůjčen od Kirche in Not z Belgie, vzbuzoval oprávněnou
pozornost a dost lidí se při této misii podařilo oslovit. Měl však i stinné stránky – byly
časté potíže s nalezením dostatečného počtu ochotných spolupracovníků a nezanedbatelná byla i ekonomická stránka (provoz, pojištění). Jelikož bylo stále obtížnější
zajistit pokračování busového apoštolátu, museli jsme autobus ke konci devadesátých
let vrátit.
Dnes bychom rádi navázali na tuto osvědčenou formu zvěstování evangelia
a poučili se z dobrých i špatných zkušeností. K „mobilním“ misiím do odlehlých částí
vlasti bychom rádi využili dostupnější prostředek – misijní automobil. Pro misijní
skupinu by dostačovalo osmimístné auto s úložným prostorem pro evangelizační
potřeby (knihy, projektor, zvuková technika,…liturgické potřeby). Od června
minulého roku probíhá sbírka na tento projekt. Zatím se nám podařilo shromáždit
téměř 400.000 Kč, což je víc jak polovina potřebné částky.
Pokud je Vám myšlenka misijního auta blízká, prosím Vás o podporu. Modlete se
za tento projekt, za dostatek připravených spolupracovníků a za milost pravé katolické
víry pro ty, ke kterým jednou misionáři s autem dojedou. Můžete-li, pomozte, prosím,
i příspěvkem, třeba i drobným, na pořízení misijního auta.
Pán Vám odplať každou Vaši podporu.
Ve sv. Dominiku
fr. Pavel Mayer OP, promotor pro apoštolát
Dar na misijní automobil je možné poslat na účet 1804096399/0800 s variabilním symbolem
2255 anebo na adresu P. Pavel E. Mayer, Klášter dominikánů, Slovenská 14, 77200 Olomouc.

Ctnostný život bez poučování slovy více poučí, než poučení slovy, kterým neodpovídá
život učitelův; když se spojí slova a život, je to koruna moudrosti spojené s láskou.
(Isidor Pilusiotský)
Není rozumný ten, kdo mluví, nýbrž ten, kdo ví, kdy je třeba hovořit. Rozumně mlč
a rozumně hovoř; dříve, než začneš mluvit, uvaž, co je třeba říci; říkej jen to, co je
potřebné a nutné.
(Isaiáš poustevník)
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Dominikánská rodina na Světovém dnu mládeže 2005
Sestry a bratři!
Ve dnech 15. – 21. srpna 2005 se bude
v německém Kolíně konat XX. Světový
den mládeže. Je očekáváno více než
800.000 mladých z celého světa.
My – tým dominikánských sester, bratří
a terciářů – se velmi těšíme na tuto událost. Zároveň srdečně zveme všechny
členy dominikánské rodiny, aby spolu
s námi přivítali mladé celého světa.
V Kolíně má náš Řád 2 kostely: sv. Ondřej (St. Andreas) a Svatý Kříž (Heilig
Kreuz). Na těchto dvou místech chceme
mladým nabídnout dominikánskou spiritualitu a pohostinnost.

Proto budeme kromě jiného nabízet:
– kavárnu jako místo setkávání;
– modlitbu liturgie hodin;
– eucharistickou adoraci a zpověď;
– zpěv, tanec, tvořivost;
Každý z Vás je srdečně zván!
Děkujeme i za veškerou podporu.
Za přípravný tým
Andrea Strickmann OPL
Sr. Barbara Offermann OP
Fr. Bernhard Venzke OP
www.wjt-op.de
www.wjt2005.de

Na této akci se budou podílet také naše sestry České konregace sester dominikánek.
Zveme všechny, kteří by se chtěli této akce zúčastnit a nemají s kým jet, aby se
připojili k nám a putovali do Kolína společně s námi.
Více informací a přihlášky u sestry Vojtěchy Beránkové OP, vojtechaop@volny.cz

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
1. 2.
2. 2.
2. 2.
3. 2.
10. 2.
13. 2.
15. 2.
18. 2.
22. 2.
24. 2.
24. 2.
26. 2.
28. 2.
29. 2.

S. M. Josefa Strettiová
S. M. Blandina Větrovcová
S. M. Anežka Škrobánková
S. M. Anežka Suchánková
S. M. Eufemie Krajčová
S. M. Eva Pechová
Fr. Efrém Jindráček
Fr. Prokop Bahník
S. M. Pravoslava Jarošová
S. M. Vlasta Jochcová
S. M. Cyrila Navrkalová
S. M. Isabela Rumlová
S. M. Valerie Cahlová
S. M. Martina Mikulincová

BLAHOPŘEJEME!

35. narozeniny
81. narozeniny
64. narozeniny
34. narozeniny
74. narozeniny
73. narozeniny
30. narozeniny
53. narozeniny
80. narozeniny
90. narozeniny
58. narozeniny
76. narozeniny
83. narozeniny
29. narozeniny

PROSBY O MODLITBY / LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
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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

Poděkování za modlitby
Milí bratři a sestry, moc děkuji za modlitby – za pracovníky ve školství. Zažila jsem
letos sílu této modlitby v hektickém čase před pololetím. Marie Dominika
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SETKÁNÍ S VIZITÁTORY

Ve dnech 9. - 16. 3. 2005 se uskuteční kanonická vizitace České dominikánské
provincie. Vizitaci budou konat fr. Rajmund Jozef Klepanec, socius Magistra Řádu
pro provincie střední a východní Evropy a fr. Pedro Luis González, socius Magistra
Řádu pro provincie Iberského poloostrova. Součástí programu vizitace je také
neformální setkání se členy laických sdružení sv. Dominika, které se bude konat
v pátek 11. 3. od 20:00 hodin v čítárně dominikánského kláštera v Praze (Husova 8,
Praha 1). Všichni jste srdečně zváni.

JARNÍ SETKÁNÍ FORMÁTORŮ
Vzhledem k velkému množství akcí, které jsou v tomto jubilejním roce provincie
plánovány, jsme se dohodli, že jarní setkání formátorů se letos konat nebude. Bylo by
velmi obtížené najít vhodný termín tak, aby nekolidoval s některou z již naplánovaných akcí.
fr. Pavel, sr. Ester

SVOLÁVACÍ LISTINA NA ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY LSSD
–

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
(1. všeobecný, 2. misijní, 3. národní)
Denní modlitba: Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své
modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté
neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl,
kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším
jako svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve,
zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý Otec a naši biskupové pro tento měsíc.
1. Za nemocné, především za ty nejubožejší, aby nezůstali nepovšimnuti a dostalo
se jim lékařské péče odpovídající důstojnosti lidské bytosti.
2. Za všechny misionáře, muže i ženy, aby rostlo jejich poznání, že evangelium
mohou šířit působivě a přesvědčivě pouze plni vášnivé lásky ke Kristu.
3. Za nové objevení smyslu pro zasvěcený život.

LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
KALENDÁŘ AKCÍ 2005
11. 3. 2005 Praha – setkání s vizitátory
16. 4. 2005 Praha – volební zasedání provinční rady LS
14. - 16. 10. 2005 Vranov u Brna – setkání formátorů LS

LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA

–
–
–

adresovaná
všem členům provinční rady LSSD
(tj. představeným všech místních sdružení nebo jejich zástupcům
a promotorovi pro dominikánské konsociace, o. Pavlu Mayerovi OP)
ekonomovi LSSD
sociovi provinčního moderátora
asistentovi provinčního moderátora pro formaci

Milí bratři a milé sestry,
v souladu s čl. 57 a 58 Partikulárních směrnic Laických sdružení sv. Dominika
svolávám zasedání provinční rady Laických sdružení sv. Dominika, které se bude
konat v sobotu 16. 4. 2004 od 9:30 hodin v dominikánském klášteře v Praze
(Husova 8, Praha 1) s následujícím rozvrhem: 9:30 mše sv. v kapli sv. Zdislavy, 10:30
jednání, 12:15 hodinka během dne, 13:00 oběd, 14:00 pokračování jednání dle
potřeby, předpokládaný závěr kolem 15. hodiny
Program jednání:
— úvodní slovo promotora pro dominikánské konsociace
— zpráva provinčního moderátora
— zpráva o hospodaření
— volba provinčního moderátora a ekonoma
— formace
— zahraniční kontakty
— varia
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Prosím všechny členy, aby se zamysleli nad vhodnými kandidáty na jednotlivá oficia
(provinční moderátor, socius moderátora, ekonom, asistent formace, příp. asistent pro
zahraniční kontakty). Velmi naléhavě sháníme především někoho, kdo by byl schopen
a ochoten v nadcházejícím období vykonávat oficium ekonoma. Své návrhy kandidátů
zasílejte prosím provinční moderátorce do 20. 3. 2005. (Předem prosím ověřte, zda
je vámi navržený kandidát ochoten kandidaturu přijmout.)
Přihlášky na zasedání zašlete do 1. 4. 2004 provinční moderátorce (Dagmar
Ester Kopecká, Na Zlíchově 221/8, 152 00 Praha 5, tel./zázn. 251 554 669,
e–mail: ester@op.cz).
Dagmar Ester Kopecká, provinční moderátor LSSD

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS HORNÍ NĚMČÍ (Marie Zdislava Machálková)
Dne 5. 1. 2005 jmenoval provinciál fr. Alvarez Kodeda OP řádovým asistentem
našeho sdružení fr. Petra Semíka OP.
Dne 18. 1. 2005 se naše sestra Bohumila Markéta Jankových dožívá 60 let. Přejeme
jí hodně zdraví, Božího požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let.
MS TRÁVNÍK (Josef Lorenzo Šebestík)
Ve dnech 3. -5. 12. 2004 se naše sdružení zúčastnilo spolu s dalšími zájemci rekolekce
pod vedením otce Romualda Roba OP u Křížových sester v Choryni.Tématem byla
Kristova tajemství Božské přípravy – doba adventní. Protoevangelium, starozákonní
proroctví o Mesiáši, velikost a poslání Jana Křtitele, svatost Panny Marie, dispozice,
které přitahují Krista – čistota, pokora, důvěra, vroucí touha. Děkujeme otci Romualdovi
za povzbuzující a srozumitelná slova, a všem sestrám v Choryni za péči a dobré jídlo.
3. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Eva Terezie Chaloupská)
Příští setkání se uskuteční formou postních rekolekcí 19. 2. 2005 od 9 do 11 hodin
v klášteře sv. Jiljí. Přednášejícím bude P. Josef Slámečka.
Podrobnosti a termíny dalších setkání na adrese www.laici3ps.op.cz.
4. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Členové našeho sdružení se setkají 1. únorovou sobotu dne 5. 2. 2005. Začátek v 8:30
– Chvály a mše svatá v kapli svaté Zdislavy, pokračování ve velké hovorně kláštera.
5. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představený Jan Jáchym Beneš)
Setkání (skoro) každý čtvrtek lichého týdne, tj.:
10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6. 2005
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NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ KRYSTAL OP
Krystal OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 224 237 750, http://krystal.op.cz; e-mail: krystalop@volny.cz

Tomáš Akvinský: O lásce (výběr textů z Teologické sumy)
přeložil, poznámkami a úvodem opatřil Karel Šprunk
Slovo láska je velice mnohoznačné. Existuje mnoho druhů a způsobů lásky a také veliké
množství pokusů lásku vysvětlit. Romantické příběhy líčí lásku jako osudové pouto. Etologie
ji chápe jako chování vycházející z pudu pro péči o potomstvo, ze změněné orientace agrese
nebo z pohlavního pudu. Psychoanalýza vidí lásku z hlediska pudu po sjednocení, jehož energií
je libido. Zcela jiný pohled se otevírá, když lásku nechápeme jen jako dílčí projev člověka, ale
jako hlubokou zkušenost, zasahující celého člověka, v níž dáváme druhému všechno, co máme,
i všechno, co jsme. Do takové lásky nás uvádí teorie lásky Tomáše Akvinského. Autor poznal
lásku v celé její hloubce i v jejích nejvyšších podobách. Ale svou existenciální zkušenost
vyjadřuje jazykem, který je nezvyklý a někdy nesnadný. Jeho výklad je podivuhodně objektivní
a vyznačuje se přesností rozlišování, která nám dnes často chybí. Ale kdo pod hlínou
a kamením Tomášova filosofického jazyka objeví živý pramen a jiskřivé světlo lásky, jistě dá
zapravdu význačnému polskému filosofovi Stefanu Swieźawskému, podle něhož málokdo psal
tak mnoho a tak hluboce na téma lásky jako Tomáš Akvinský.
Krystal OP, brož., 248 str., cca 220 Kč

OLIV A
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
Dr. Kevin Leman: Jak se naučit říkat ne
Jak vybudovat zdravou sebeúctu
Dotisk. Návrat domů, brož., 222 str., 230 Kč
Ctirad Václav Pospíšil OFM: Maria –
mateřská tvář Boha
Autor sděluje velmi stručnou formou své
originální a překvapující řešení těch nejzákladnějších mariologických otázek.
KN, brož., 71 str., 99 Kč
Václav Soukup: Dějiny antropologie
Encyklopedický přehled dějin fyzické
antropologie, paleoantropologie, sociální
a kulturní antropologie
Karolinum, váz., 667 str., 450 Kč
Jonathan Wels: Ikony evoluce
V kapitolách, které přináší tato práce, autor
porovnává ikony evoluce s publikovanými
vědeckými důkazy.
Návrat domů, brož., 283 str., 333 Kč
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DUCHOVNÍ ŽIVOT PODLE MEYNARDA
Milí bratři a sestry,
rád bych Vás upozornil na vynikající knihu, kterou na konci loňského roku vydalo
nakladatelství MCM Olomouc. Jde o nové, redakčně vhodně upravené vydání
klasického díla P. André-Marie Meynarda O.P.: Duchovní život. V tomto díle autor
zpracovává základní otázky duchovního života včetně těch, které bývají zpracovávány
v rámci morální teologie, jako je nauka o vlitých a mravních ctnostech, nauka
o darech Ducha svatého, o hříchu, o vášních, neřestech a nedokonalostech, ale
i o modlitbě, o milosti a prostředcích našeho posvěcení.
Způsob zpracování témat je sice klasický včetně systému otázek a odpovědí, ale
jsem přesvědčen, že v tomto případě jde o vhodný přístup, pomáhající čtenářům velmi
různé úrovně předcházejícího teologického vzdělání (včetně téměř nulové) pochopit
a uspořádat si vše podstatné z této oblasti a využít to ve svém životě i formaci.
Redakční úpravy spočívají zejména v přizpůsobení českého vyjadřování dnešnímu
jazyku a v kontrole, sjednocení a opravách odkazů a citací. Vzhledem k tomu, že jsou
zde citováni krom méně známých francouzských teologů zejména slavní a vynikající
světci-svědci duchovního života, jako je sv. Jan od Kříže, sv. Terezie z Avily (dominikánské učitele Církve a duchovní autory snad ani nemusím zmiňovat), je tento
redakční počin obzvláště chvályhodný.
Jsem přesvědčen, že by tato kniha neměla chybět v žádné knihovně člověka, který
to myslí se svým duchovním životem vážně, neboť nestačí ji pouze přečíst, ale je
vhodné se k ní občas vracet a připomínat si témata, která tak rádi v rámci svého
„duchovního vývoje“ rádi zapomínáme (jako jsou např. chyby začátečníků a pod.).
Možná, že touto knihou nepohrdnou ani ti šťastní, kterým se podařilo staré vydání
sehnat – už kvůli tomu, že pro zapůjčení potřebným je vhodnější než vydání, které
musíme doplnit povzbuzením k vytrvalosti ve čtení předválečné češtiny.
fra Vojtěch Soudský OP
P. André-Marie Meynard OP: Duchovní život
Stručná suma teologie asketické a mystické podle ducha a zásad sv. Tomáše Akvinského
MCM, brož., 334 str., 288 Kč

Duchovní život je život dokonalosti a svatosti, záslužná práce, slavné bojování, jejichž
konec je velmi úzké spojení s Bohem; jeho první účinek je spolehlivé a utěšené rozvinutí
našeho duchovního obrození; v Ježíši Kristu a skrze Ježíše Krista, pomocí Ducha
Svatého, jeho milosti a jeho darů nás vede vzhůru po mystickém žebříku dokonalosti,
z něhož nás srazilo neštěstí prvního hříchu. Poznávat a milovat Boha, následovat Ježíše
Krista, žít dle svatého zákona, přizpůsobit se aspoň duchu jeho rad, přijímat s láskou
projevy Boží vůle, to jsou hlavní úkony duchovního života. (ukázka z knihy)
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SALVE. Revue pro teologii a duchovní život
Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové,

dominika@diecezehk.cz, http://salve.op.cz

SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA 4/04
M. Rusina: Katolický kostel pro Prahu – diplomní projekt
Prostor kostela utváří víru někdy hlouběji než hlásání slova
Rozhovor s Klementem Richterem
P. Kopeček: Posvátný prostor a směrnice biskupských konferencí
C. V. Pospíšil OFM: Chrám jako symbol přebývání Boha v člověku a mezi lidmi
A. Filip: Chrámy snivců. Ideální architektura středoevropského fin-de-siecle
N. Schmidt: Duch vane, kam chce. Portrét Marie-Alain Couturiera OP
M.-A. Couturier OP: L'Art Sacré – vybrané texty
Le Corbusier: Poslední sbohem příteli
Nesložili jsme slib minimalismu!
rozhovor s Dom Samuelem OCSO, představeným kláštera Matky Boží v Novém
Dvoře

EDITORIAL
Vážení čtenáři,
poslední číslo 14. ročníku revue Salve je věnováno sakrální architektuře. Naše
rozhodnutí věnovat jednotlivá čísla přesně danému tématu dává možnost, abychom
se jednotlivými problémy zabývali hlubším způsobem a z různých úhlů. Také je
snazší oslovit případné autory článků s konkrétním námětem, a rovněž tak i výběr
překladů se koncentruje na vymezenou otázku. Diskuse redakčního týmu má své
hranice a nerozbíhá se tak snadno za vzdálenými kuriozitami. Tato pozitiva však mají
i svůj rub. Jednak ne každý čtenář chce věnovat celou svou pozornost nadhozenému
tématu, jednak i pro mne je velmi nesnadné vyjadřovat se zasvěceným způsobem
k oblastem, kde se cítím jako laik.
Existuje však přece jeden důvod, proč jsem se odhodlal napsat tento editorial sám,
aniž bych požádal o tuto službu našeho výkonného redaktora, architekta Norberta
Schmidta. Umění, v kterém architektura hraje královskou roli, patří k pramenům
teologického poznání. První a rozhodný krok směrem ke kráse učinil v teologii
největší učitel Západu, sv. Augustin. Melchior Cano OP, zakladatel novodobé
teologie, jeden ze salamanských profesorů, plně rozpracoval prameny teologického
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poznání ve svém díle Libri XII de locis theologicis. S touto metodologií rozvíjenou
a doplňovanou naposledy Otcem Yvesem Congarem OP jsem seznamoval studenty
prvního ročníku teologické fakulty v Olomouci po celých deset let a před tím patnáct
let v rámci ilegálního studia dominikánských studentů v bývalém Československu.
Mým společníkem, či ko-asistentem při tomto tématu byl Mistr Jaroslav Šerých,
akademický malíř, který uváděl posluchače a posluchačky denního studia CMBF
Univerzity Palackého v Olomouci do tajemství abstraktního náboženského umění.
Byly to jak pro studenty, tak pro mne nezapomenutelné hodiny, kde nejpodstatnější
částí celodenní přednášky byla diskuse.
K podobné diskusi vás nyní zvu nad nabídnutými pojednáními čtvrtého čísla Salve
2004. Máte možnost diskutovat s Le Corbusierem, jehož dílo či odraz jeho díla
prostupuje i další statě, ať je to pojednání Otce M.-A. Couturiera OP, nebo rozhovor
s Otcem Samuelem OCSO, který nás seznamuje s novým dílem sakrální architektury
kláštera Matky Boží v Novém Dvoře, aniž by opomíjel autora stavby, architekta
J. Pawsona. Architektura chrámu je úzce spojena s liturgickým životem. To je
tématem rozhovoru s profesorem Klementem Richterem z Münsteru. Historik umění
Aleš Filip i architekt Martin Rusina nám přibližuje každý z jiného období představu
chrámové architektury v kontextu doby. Otec Pavel Kopeček nám tlumočí, co říkají
úřední směrnice římskokatolické církve o posvátném prostoru. Základní teologické
téma nalézáme v článku profesora Ctirada Václava Pospíšila OFM.
Obnova katolicismu na přelomu 19. a 20. století není myslitelná bez známého hnutí
renouvaux catholique, které vyrostlo z kořenů romantické obnovy francouzského
katolicismu v úzkém spojení s obnovou řeholních řádů, především mnišských
a mendikantských, tj. dominikánů a františkánů ve Francii. Tato obnova přerůstá ve
20. století do oblasti filozofické, teologické, literární, obecně řečeno kulturní,
a zasahuje i obnovu samotné sakrální architektury. Náročná abstrakce, s kterou se
potýká student děl sv. Tomáše Akvinského či Dunse Scota nebo salamanských
profesorů, otevírá cestu porozumění novému abstraktnímu umění. Celé toto dílo není
představitelné bez estetiky Jacquese Maritaina. To je hlavní téma článku Norberta
Schmidta, kterým se pokouší načrtnout portrét Otce M.-A. Couturiera OP.
Co nebylo řečeno v nabídnuté diskusi slovem, vám dopoví obrazový materiál, který
vypovídá o symbióze architektury, liturgie, meditace a odrazu krásy, o doteku toho,
který je Krása. Proto má své místo v této diskusi i otázka, zda architekt posvátné
stavby musí či má být věřící.
fra a Dominik Duka OP
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CESTA DO BORDEAUX A ZASE ZPÁTKY
Jak asi víte, většina našich bratří studentů je nyní ve Francii. Studují a jsou
řeholně formováni v toulouské provincii, kde náš Řád vznikl. Fr. Mikuláš pobývá
přímo v Toulouse, a bratři Lukáš, Zdislav, Ondřej a Pius jsou v konventu
v Bordeaux (Bx), určeném pro filosofická studia. Jeli jsme je s otcem provinciálem druhý týden v lednu navštívit a zde je několik postřehů z naší cesty autem:
Výjezd byl z Olomouce ve složení 2 papoušci, Alvarez a já. Zakusili jsme
nevšední pohostinnost bratří na 1. zastávce v Plzni (plzeňské pivo a hra Trans
American Expres). Suché a rychlé dálnice v Německu. Švýcarský celník si
papoušků nevšiml. Odpočívadlo nad Bodamským jezerem. Fr. Benedikt nás mile
přivítal. Adorace a nešpory s bratry ve Fribourgu. Na večeři jsme šli k paní Farkaš,
což je velká dobrodinkyně všech dominikánů, zvláště ze střední a východní
Evropy. Tam předání papoušků. Další den ráno se k nám přidal i fr. Benedikt.
Zastávka u Středozemního moře s množstvím škeblí – živých i prázdných. Večer
jsme již ve čtyřech poseděli s fr. Mikulášem (Pilsner Urq.). Další den nás vzal
Mikuláš na nejvyšší kopec nad Toulouse – bylo vidět Pyreneje, auto spadlé do
strže, celé město, klikatící se řeka Garonne, z které byli zachráněni angličtí
poutníci na přímluvu sv. Dominika. Toulouský provinciál je moc příjemný
a společenský. Tentýž den večeře s bratry v Bx, pak veselá rekreace s českými
bratry. Konventní Mše svatá je tu v poledne, stejně jako v Toulouse. Večerní
procházka po Bx – vše z kamene, osvětleno, gotické chrámy trochu širší než u nás,
ale ne tolik jako v Anglii. Denní procházka po Bx, krásné tramvaje se spodním
napájením a vysoká francouzská okna, někdy balkónová. Bratři zpívají celý
breviář. Všichni byli hodní, někteří hodnější. Rozloučili jsme se s bratry, požehnal
nám magistr David z Martiniku (Caribic). Bod obratu. Přibíráme bratry Ondřeje
a Pia – jedou na prázdniny. 5 v autě napříč Francií je trochu moc. Zastávka
v Ženevě – jezero, katedrála na vršku zabraná kalvíny a pak katolický chrám
Notre Dame s bělostnou sochou Neposkvrněného Početí – čistota a krása. Den ve
Fribourgu, na oběd fondue u paní Farkaš – papoušci v pořádku. Slavili jsme
40tiny fr. Ricarda z Říma. Rozloučení s Benediktem a výjezd v 6.45. Opět nás
mile uhostili bratři v Plzni (knedlo-vepřo-zelo-pivo). Návštěva fr. Josefa
v nemocnici před operací. Alvarez zůstává v Plzni – And then there were three.
Růženec a hra na otázky – vyhrál Ondřej. Dojezd do Olomouce večer. Zpívali
jsme nešpory s bratry a pak ještě Mše svatá na poděkování. Deo gratias.
Děkuji také vám všem, kdo jste se za nás modlili.

fr. Pavel OP
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11. února 1945
zemřel v koncentračním táboře v Terezíně P. Benedikt Hronek. Narodil se 12. února
1907 v Kloukách v jižních Čechách, sliby složil 29. září 1928 v Olomouci, kněžské
svěcení přijal 29. června 1933 v Olomouci. Působil v Plzni, Znojmě, Praze
a Uherském Brodě. Horlivě konal misie a duchovní cvičení. V roce 1944 kázal
májová kázání v Praze u Panny Marie před Týnem. Pro svá neohrožená kázání byl
zatčen gestapem a vězněn na Pankráci a v Terezíně, kde po velkém utrpení zemřel.
Jeho tělo bylo spáleno. Ať odpočívá v pokoji.

P. Zdislav Josef Umlauf (1931-2004)
Josef Umlauf, syn Antonína a Apolonie Umlaufových, se narodil 2. září 1931
v Dolním Němčí. Zahájil studia na řádovém učilišti tehdejší České dominikánské
provincie a studoval zde až do roku 1948, kdy komunisté začali uzavírat teologické
instituty a likvidovat řády. Josef spolu s pěti přáteli zamířil za svobodou na Západ,
využil nejrůznějších prostředků, včetně toho, že se ukryl pod vlakem jedoucím přes
hranice, až nakonec dorazil do Říma, kde požádal o vstup do Řádu. Mnoho mladých
mužů v podobné situaci zde přicházelo za exilovými českými dominikány a hledalo
u nich podporu v dalším rozvoji svého dominikánského povolání. Patřil mezi ně
i Lubor Velecký, který byl ve spojení s fr. Bernardem Kadlecem a který byl nakonec
přijat do Řádu a dostal řeholní jméno Česlav. Josef byl přijat Fr. Hilarym Carpenterem
jako kandidát do anglické provincie, obláčku měl spolu s dalšími osmi bratry 26. září
1952 ve Woodchesteru. Sliby složil 26. září 1953 a po studiích v Hawkesyardu
a Oxfordu byl 19. září 1958 vysvěcen na kněze. Jeho první asignace byla do St.
George's na Grenadě, kde začal působit v roce 1961. Velkou část svého dominikánského života strávil v Karibiku.
Po krátkém pobytu na Grenadě se přesunul do St. Patrick's na Barbadosu, který je
součástí grenadské diecéze. Biskup Grenady, fr. Justin Field, člen Řádu, žádal anglické
dominikány, aby převzali duchovní správu Barbadosu poté, co angličtí jezuité odsud
odvolali většinu svých členů. Několik příštích let strávil Zdislav, který se zde stal
známým, ve farní správě na Grenadě a Barbadosu. Když bratři začali získávat místní
muže pro Řád a začali pro ně připravovat formační program, žádali Zdislava, aby se stal
magistrem bratří ve formaci. Zdislav tyto bratry bezvýhradně podporoval, ale jeho úsilí
v tomto směru nebylo vždy úspěšné. V roce 1968 pobýval jako novicmistr v komunitě
v Mount St. Ervan's spolu s dalším Čechem, fr. Bernardem Kadlecem, který byl jeho
představeným. V noviciátě byli tři novicové, ale žádný z nich v Řádu nezůstal. Po tomto
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období, kdy se věnoval formaci, se Zdislav vrátil do farní správy v St. David's. V roce
1973 obdržel souhlas ke studiu pastorální teologie zaměřené na nemocniční pastoraci
v Andover Newton Theological School v Massachusetts. Po získání kvalifikace se vrátil
do Londýna s nadějí, že nalezne zaměstnání v oblasti pastorace ve zdravotnictví, které
mu umožní uplatnit kvalifikaci, již získal v Americe. Podmínky v anglických nemocničních zařízeních však byly velmi odlišné od situace v americkém zdravotnictví – na
rozdíl od Ameriky zde nebyly žádné katolické nemocnice –, a když to Zdislav zjistil, byl
zklamaný z toho, že nebude moci uplatnit svoji kvalifikaci. Pokračoval ve funkci
pomocného duchovního v St. Dominic's v Londýně a byl velmi oblíbený u různých
skupin ve farnosti.
V roce 1980 byl jmenován převorem St. Dominic's v Newcastlu. Nikdy předtím nežil
na severu Anglie a většinu svých zkušeností získal v Karibské oblasti. Byl to
svědomitý kněz a horlivý řeholník, ale jeho postoje při uplatňování autority byly
poněkud nekompromisní. Byl přísným formátorem v Karibiku a stejně tak přísným
a mohlo by se říci neústupným při uplatňování autoriry převora. Jeho působení
v Newcastlu nebylo podle názoru některých členů komunity příliš úspěšné, avšak jako
na mnoha jiných místech měl i zde Zdislav příznivce a pro mnoho lidí byl oblíbeným
přítelem a knězem. V provincii se stalo legendárním, jak v den, kdy končilo
Zdislavovo funkční období, přišel za ním podpřevor s jednosměrnou jízdenkou do
Londýna, kam byl Zdislav asignován.
Po návratu do Londýna se Zdislav znovu začal věnovat pastoračním aktivitám a spolu
s ostatními členy komunity čelil obtížím při stěhování z budovy převorství, kde začala
probíhat rozsáhlá rekonstrukce. Dva roky se většina komunity tísnila v maličkém
domě na 16 Southampton Road, odkud nadále zajišťovala správu St. Dominic's. Pro
Zdislava, který byl velmi uzavřený, to byly obtížné podmínky, ale jako ostatní členové
komunity je snášel heroicky.
V roce 1990 Zdislav s potěšením přijal nabídku vrátit se do Karibiku a přijmout místo
v Roxborough jako farář a moderátor formace ve vikariátu. Irské a anglické vikariáty
usilovaly v oblasti formace o těsnější kontakt s noviciáty na Grenadě a se studijním
domem v Arima na Trinidadu. V roce 1991 přijal Zdislav službu magistra studentů
na Trinidadu. Znovu se však ukázalo, že jeho názory a metody zcela neodpovídají
podmínkám nové doby. Po krátkém působení v této funkci byl Zdislav asignován na
Barbados, kde začal pracovat jako kaplan u fr. Raphaela Gallaghera a žil s ním na
malé faře v Maxwell. Pak ho k jeho překvapení navštívil provinciál České dominikánské provincie fr. Dominik Duka a požádal ho o pomoc při formaci v české provincii.
Pád komunismu zde umožnil bratřím vyjít z ilegality a začít pracovat na obnově
provincie. Zdislav zamířil do Olomouce, kde působil jako magistr studentů. Poté
odcestoval na Jamajku, nejprve do Highgate a pak v roce 1996 do Kingstonu.
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Na Jamajce Zdislav nebyl šťastný. Těšila ho práce v nemocnici, ačkoli její rozsah
a nedostatek prostředků mu ztěžovaly uplatnit jeho představy o vhodné pastorační
strategii. V Kingstonu však nalezl agresivní a nebezpečnou atmosféru a uvědomil si,
že toto prostředí nevhodně působí na jeho psychiku a, podle jeho názoru, ovlivňuje
i rytmus komunitního života. Dům v Kingstonu byl navíc domem formačním,
a ukázalo se, že není vhodné, aby Zdislav, přes své zkušenosti formátora, pobýval
v takovém domě. Bylo pro něj úlevou, když byl asignován na poklidný ostrov
v Grenadě, kde strávil poslední roky svého života prací ve farní správě a ve funkci
kaplana v krásné nové nemocnici, která byla darem kubánského lidu.
Zdislav nebyl snadno pochopitelnou osobností a ukazovalo se, že byl poznamenán
předčasným strádáním, nucenou emigrací a ztrátou kontaktu s rodinou. Byl horlivým
a pozorným knězem a ve své práci nemocničního kaplana projevoval velkou
starostlivost a soucit s nemocnými. Jeho náhlá smrt 30. srpna 2004 hluboce otřásla
bratry i těmi, co ho znali a o něž pečoval. Bylo mu 73 let, uplynulo 51 let od jeho
profese a 46 let od jeho kněžského svěcení.
překlad angl. textu, který angl. provincie zaslala pro Řádová Analecta

PŘÁTELSTVÍ A BRATRSTVÍ
Donald Goergen OP
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důsledněji chopilo mnišství. Není tudíž dějinám řeholního života cizí. A ještě
dnes cítíme stálou potřebu teologie přátelství. Dominikánská tradice poskytuje
svědectví o příznačných citových vazbách v rámci bratrství stejně jako
o přátelských vazbách mimo ně – jak k mužům, tak ženám.
Naše nejistota či přímo rozpolcenost plynoucí z této otázky je patrně
způsobena faktem, že, ať už na základě zkušenosti nebo intuice, předpokládáme, že hluboká přátelství nejsou do našich životů snadno začlenitelná a jsou
tudíž pro bratrství, společenství ba dokonce i pro celibát potenciálně
destruktivní. Často totiž nejsme právě v kontextu blízkého přátelství schopni
popřít, že jsme bytostmi sexuálními. Nemusíme tvrdit, že je začlenění
takového přátelství do našich životů snadné. Stejně tak není třeba popírat jeho
potenciální rizika. V předchozích dopisech provincii jsem psal o hodnotě
kontemplace a o spravedlnosti. Řekli bychom, že se tyto do našich životů
integrují snadno? A je to snad ospravedlněním pro to, abychom je odložili
stranou? Vyhnuli se jejich výzvám? Není snad potenciálně destruktivní
opomíjet dobro, jež může přátelství do našich životů vnést? A nepřináší snad
popření naší sexuality s sebou mnohem vážnější riziko než její přijetí: takové,
jaká je? Kdo se domnívá, že pojetí dominikánského života jakožto života bez
rizika se k tomu nejlepšímu z naší historie hodí lépe než pojetí tohoto života
jako dobrodružství sdíleného s bratry a sestrami?

Milí bratři,
přátelství je hodnota, o níž hovoříme příliš málo. Skutečně, jak se tato
velmi osobní, upřednostňující a vzájemná forma lásky hodí k našim životům
v apoštolských komunitách? Jak věrnost, již vyžaduje přátelství k jedné
osobě, ladí s věrností, kterou od nás vyžadují sliby a řeholní povolání? A jak
může vůbec někdo mluvit o dominikánském životě, zdůrazňovat hodnotu
modlitby, studia, společenství, služby a slibů, aniž by zmínil přátelství?
Našimi přáteli nemusí být vždy jen bratři, spolupracovníci a lidé, s nimiž se
denně stýkáme – všichni ti, kteří tvoří nedílnou součást našich dominikánských životů a s nimiž se přátelství může také rozvinout.
Můžeme zdůrazňovat přátelství jakožto hodnotu lidskou, hodnotu
křesťanskou či hodnotu specificky dominikánskou. Jak Platon tak Aristoteles
cítili potřebu vést o přátelství po určitou dobu rozmluvy, stejně tak i esejisté
od Cicera po Montaigneho. V křesťanství se tohoto předmětu patrně nej-

DAR PŘÁTELSTVÍ
Přátelství je dar, a není to dar, jenž by byl v řeholním životě dáván
komukoli a z jakéhokoli důvodu. Mé přesvědčení je, že Bůh chce dát dar
přátelství každému, ale kvůli hříchu ve světě to není dar, jejž by mohl každý
využít. Nikdo nemá mnoho přátel. Můžeme mít mnoho známých, bratří,
sester, spolupracovníků či „bližních“ (lidí, kterým sloužíme). Ale přátel jenom
pár.
Osobně považuji přátelství za jeden z největších darů svého života –
společně s darem víry a darem mého řeholního povolání. Přátelství ze mě –
snad jako nic na světě – přinejmenším dělá vděčného člověka. Poznání
opravdové lásky samo o sobě nepomůže, ale činí člověka vděčným. Skrze
přátelství jsem získal mnohem více, než jsem dal. Nehodlám předstírat, že
přátelství je snadné či bezbolestné. Neexistuje nic, co bychom mohli
s určitostí udělat, abychom si je pojistili či mohli zajistit. Každý vztah je
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ovlivňován růstem člověka a proměnami druhé osoby. Někdy se od nás
vyžaduje více, než si myslíme, že jsme schopni unést – nechat jít, nechat být,
dát druhému svobodu. Proces, jímž je přátelství utvářeno, není ani věda ani
umění. Každé přátelství je jedinečné, nikdy nevíme předem, kam se bude
ubírat, je to dílo milosti i přirozenosti. Možná cestou objevíme učitele a vzory,
ale stezka, kterou ujdeme, bude vždy nová. Nicméně s určitostí vím, že, stejně
jako je každé přátelství předem nezmapované, opravdové přátelství může
umocnit náš smysl pro bratrství, naši oddanost komunitě, lásku ke kontemplaci, žízeň po spravedlnosti, věrnost našemu povolání, váhu, již přikládáme
životu v čistotě. Opravdoví přátelé nás od těchto hodnot neodvádějí, spíše naši
touhu po každé z nich prohlubují.
DAR BRATRSTVÍ
Domnívám se, že to byla duchovní moudrost, včetně té biblické, která
pozvedla opravdové přátelství, aby nás varovala před přáteli falešnými. Není
to opravdové, ale falešné přátelství, stejně jako falešné pojetí sama sebe
a svého ega, jež se pokouší stavět přátelství nad komunitu a bratrství – a proti
nim, jež zpochybňuje věrnost kontemplaci, poslání, poslušnosti a povolání,
nebo které je bezohledné či bez respektu vůči životu v čistotě. Je to však právě
přátelství, jež nás nakonec učí, že život je problematický, naše soběstačnost
nejistá, naše motivy smíšené a že cesta do nebe vede skrze naši lidskost, a ne
její obcházení. Vždyť i samo Vtělené Slovo nežilo svůj lidský život odděleně
od radosti a smutku lidských přátel. Jakékoli lidské dobro se zdeformuje, je-li
z něj učiněno dobro absolutní, počátek a konec lidského života. Ale stejně tak
deformující by bylo nepřiznat nějakému lidskému dobru onu křesťanskou
hodnotu, jež mu náleží.
Jestliže je přátelství milost a dar, pak je tomu tak i s bratrstvím, jež
sdílíme. Jak pojetí bratrství, tak i jeho uskutečňování je něčím, o čem bychom
spolu měli častěji hovořit. Nejprve bychom přátelství neměli definovat
v protikladu k bratrství, jako kdyby jedno pro druhé bylo hrozbou či jedno
druhému nadřazené. Za druhé potřebujeme objevit způsob, jak, zatímco se
vzájemně obdarováváme sdílením našich životů, ještě více upevnit pouta
našeho bratrství.
Myslím, že občas, když zdůrazňuji význam přátel v našem řeholním
životě, se někteří domnívají, že zdůrazňuji jednu hodnotu na úkor druhé. Ale
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tak to není. Neměli bychom přátelství stavět nad bratrství či naopak. Jsme
povoláni jak k tomu, abychom byli našim přátelům přáteli, tak k tomu,
abychom byli bratry naším bratřím a sestrám. Jedno druhému nebrání v
rozvoji. Přátelství je velmi zvláštní pouto, stejně tak i bratrství. Z hlediska
sociologického a psychologického můžeme někdy příliš zdůrazňovat intimitu,
již sdílíme s našimi přáteli, a naše kultura může vytěsňovat intimitu, kterou
sdílíme jako bratři. A přesto víme, že naše společnost touží prohloubit svůj
smysl pro společenství. Není to něco, o čem bychom my Severoameričané
vždy věděli mnoho, ale je to něco, o čem bychom měli vědět jako řeholníci.
Připomíná mi to příběh, který nám vyprávěla sestra Ann Willitsová. Když
byla malá, ještě v předškolním věku, zeptala se jí kamarádka ze sousedství na
jejich vztah. Ann řekla: „Dobře, můžeme být kamarádky.“ Ale její přítelkyně
odpověděla: „Nemohly bychom být víc než kamarádky? Nemohly bychom být
sestry?“ Sesterství a bratrství jsou hluboká a jedinečná pouta. Být přítelem je
dar, který nic nestojí; stejně jako být bratrem. To je také důvod, proč si tak
často přeji, abychom se nad tím, co pro nás znamená být bratry, zamysleli.
Ani přátelství ani bratrství si nejsou navzájem nadřazené, ani není jedno
důležitější než druhé. Jsme povoláni milovat oběma způsoby, vlastně způsoby
několika – své přátele jako přátele, naše bratry a sestry jako bratry sestry
a potřebné či ty, jimž sloužíme, jako své bližní. Tyto druhy lásky spolu
nesoutěží.
Bratrství je skutečně velký dar a musíme být při jeho budování opatrní.
Loni v květnu jsem na našem společném shromáždění cítil, že máme
opravdový smysl pro bratrství. Možná se dost často skutečnou kvalitou našeho
bratrství a tím, jak nás vzájemně obohacuje, nezabýváme.
Stejně tak si potřebujeme skýtat navzájem více podnětů. Nesmíme bratrství
nikdy brát jako dané. Je to něco, na čem musíme pracovat. Občas, když se
nám někdo vydá ve své úplné zranitelnosti, ze sebe dostáváme to nejlepší. Ale
jak je to s úrovní naší každodenní vzájemné péče? Jaký má na kvalitu našeho
společně tráveného času vliv televize a jak bychom prožívali bratrství bez ní?
Jak je náš bratrský život ovlivňován, utvářen či narušován domácím barem?
Jak společně slavíme svátky? Uniklo nám snad něco podstatného, takže příliš
mnoho bratří zakouší bratrství spíše mimo komunitu než v jejím rámci? Kam
plyne naše energie?
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Jak jsem již zdůraznil výše – jsme kontemplativní, apoštolsky kontemplativní, nicméně přece jen kontemplativní – a stejně tak jsme i bratřikazatelé, což znamená bratři stejně jako kazatelé. Neupřednostňujeme
apoštolskou stránku našich životů na úkor té bratrské, ale za jakou cenu? –
a za jakou cenu pro samotný apoštolát?
Jsme bratři a máme rostoucí schopnost se navzájem jako bratři vnímat; a je
mnoho příkladů kvality bratrství, jež sdílíme. Ale naše bratrství je také dar,
jejž nelze chápat jako jednou pro vždy daný, – je to dar, který může utrpět
tím, že jej zanedbáváme. Společenství, přátelství a služba nejsou neslučitelné
druhy lásky. A já děkuji Bohu jak za své přátele, tak za vás, moji bratři.
Obojím jsem byl obohacen, obojímu se cítím být oddán.
DAR ČISTOTY
Hluboká úcta k přátelství a bratrství může umocnit naše vnímání čistoty
– neboť čistota vyjadřuje naši úctu k obému. Stejně jako nám hluboká
oddanost kontemplativnímu životu umožňuje vidět hodnotu v poslušnosti
a chápat ji přiměřeným způsobem, tak i oddanost přátelům jakožto přátelům
a našim bratřím jakožto bratřím nám umožňuje toužit po čistotě z jiných než
moralistních důvodů. Když hovoříme o čistotě nebo sexualitě v našich
životech, můžeme snadno chybovat, a to dvěma způsoby: tím, že budeme
jejich význam buď přeceňovat; nebo když ho budeme podceňovat.
Občas poskytujeme ctnosti a slibu čistoty medvědí službu vyzdvihováním
jejich významu nad jakoukoli jinou ctnost či ostatní sliby. Staly se znameními
nadpřirozeného života, „katolickou ctností“, a hříchy proti čistotě primárně
zpovědní záležitostí. Na druhou stranu je dnes běžné čistotu naprosto odmítat
pokládajíc to za znamení moderního světa, nebo se domnívat, že sexuální
sebeuvědomění je znakem lidské zralosti.
Snažím-li se napřít vaši pozornost směrem k čistotě, jež k apoštolskému
a kontemplativnímu životu patří, pak tím nechci přehánět její význam v našem
životě v nepoměru k její hodnotě. Ani ji nechci vyloučit jako nepodstatnou nebo
vykázat mimo jakoukoli diskusi. Nechci ani předstírat, že se obecně shodneme
na jejích důsledcích – podaří se to stejně, jako jsme schopni se dokonale
shodnout na důsledcích slibů chudoby nebo poslušnosti. To, co chci, je prostě
mluvit o čistotě osobně – jako o hodnotě – a zdůraznit při tom několik bodů.
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Přátelé byli jednou z mých nejsilnějších motivací touhy po čistotě. Spíše,
než abych přemítal nad intimní, individuální, opětující a zavazující láskou,
která ohrožuje čistotu, jsem zjistil, že s pravdou se to má naopak. Žít v čistotě
je cesta, jak být k mým přátelům upřímný, jak být mým přátelům věrný,
způsob, jak je milovat, zatímco neuvážené podlehnutí či oddání se sexuálnímu
vztahu buď přátelství v řeholním životě pouze zničí, nebo tento život učiní
nemožným. Jsem si vědom, že taková tvrzení vyžadují delší diskusi, pokouším se jen říci, že hluboká přátelství nemusí být pro život v čistotě hrozbou.
Skuteční přátelé totiž po čistotě touží a přátelství k životu v čistotě motivuje.
Čím více také ztotožňujeme své životy s životy bratří, kteří spolu „bydlí
svorně“, tím více je nám jasné, že nečistota je zradou bratrství. Nemluvím teď
o našich lidských sexuálních zápasech a slabostech, které všichni prožíváme,
jako spíše o hrubém přehlížení čistoty jakožto hodnoty, o kterou bychom měli
pečovat. Můj bratr se nikdy nemůže stát mým milencem a mít milence či
milenku není vůči mým bratřím fér. Moje nejosobnější motivace k čistotě
plyne ze smyslu pro věrnost a velkorysost vůči mým bratřím a přátelům. Naše
sliby nejsou bez souvislosti s naší touhou po tom být lepšími bratry a kazateli.
Jako provincie přistupujeme ke svátku našeho bratra, Bratra Tomáše.
Nádherný způsob, jak oslavit dar, který byl našemu Řádu v Tomášovi dán, je
slavit dary přátelství, bratrství a čistoty, které nám byly svěřeny.
Váš bratr Don
28. ledna 1988, na Sv. Tomáše Akvinského
Donald Goergen: Letters to my Brothers & Sisters; Dominican Publications, Dublin
1996, pg. 65 – 69
přeložila Dita Zdislava Haráková
Žít lásku znamená respektovat mentalitu ostatních a být pln radosti z jejich cesty
k Bohu..., aniž by ses snažil, aby mysleli jako ty, aby se připojili k tobě.
– Chtěl bych ti předložit tuto úvahu, ty různé cesty k Bohu jsou rovnoběžky; když
každý sleduje svou vlastní, každý dojde k Bohu... Nenoř se do srovnávání ani nechtěj
vědět, kdo směřuje výše: na tom nezáleží, důležité je, abychom všichni dosáhli cíle.
(Josemaría Escrivá)
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Na úvod si připomeňme několik vět o Božím milosrdenství z pokladnice
moudrosti, z Písma svatého. Je jich tam tolik, že jsem z nich musel vybrat jen
některé. V knize Genesis, na místě, kde se píše o tom, jak Abrahámův služebník
přivádí pro dědice zaslíbené země ženu, kterou mu vybral Hospodin, můžeme číst:
„Tu padl muž na kolena a klaněl se Hospodinu a řekl: ‚Požehnán buď Hospodin,
Bůh mého pána Abraháma, že od mého pána neodňal své milosrdenství a svou
věrnost‘“ (Gn 24, 27). Ve chvalozpěvu o Hospodinově vítězství, který zpíval Mojžíš
a synové Izraele po přechodu Rudým mořem, se říká: „Svým milosrdenstvím jsi vedl
tento lid, který jsi vykoupil, provázel jsi jej svou mocí“ (Ex 15, 13). Dále v knize
Exodus Bůh prohlašuje, že prokazuje milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří jej
milují a zachovávají jeho přikázání (Ex 20, 6). V knize Numeri se Mojžíš obrací
k Hospodinu ve chvíli, kdy Izraelité reptali na poušti, slovy: „Řekl jsi: ‚Hospodin je
shovívavý a nesmírně milosrdný‘“ a Hospodin lidu na Mojžíšovu přímluvu odpouští
(Nm 14, 17-20). V knize Deuteronomium čteme: „Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je
Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu“ (Dt 4, 31).
O Božím milosrdenství se nemluví jen v knihách Mojžíšových, ale i jinde.
Například ve 2. knize Samuelově, kde David k těm, kdo pochovali Saula, posílá
posly se vzkazem: „Jste Hospodinovi požehnaní. Prokázali jste milosrdenství
svému pánu Saulovi tím, že jste ho pochovali. Nechť nyní Hospodin prokáže
milosrdenství a věrnost vám. I já vám budu prokazovat dobro za to, co jste učinili“
(2 Sam 2, 5-6). Nebo v 1. knize královské, kde se v nově postaveném chrámu
Šalamoun postavil před Hospodinův oltář a řekl: „Hospodine, Bože Izraele, není
Boha tobě podobného nahoře na nebi ani dole na zemi. Ty zachováváš smlouvu
a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým srdcem.“ (1 Král
8, 23). O Božím milosrdenství se mluví i v mnoha žalmech: „Vždyť král doufá
v Hospodina, pro milosrdenství Nejvyššího jím nic neotřese.“ (Ž 21, 8); „Miluje
spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země.“ (Ž 33, 5); „Tvé
milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem.“ (Ž 63, 4); „Hospodin
je slitovný a milostivý, shovívavý a nejvýš milosrdný“ (Ž 103, 8); „Chválu vzdejte
Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné“ (Ž 136). V knihách proroků najdeme
o Božím milosrdenství např. následující výroky: „Miloval jsem tě odvěkou láskou,
proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství“ (Jer 31, 3) nebo „Chci
milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly“ (Oz 6, 6).
V Novém zákoně Ježíš o milosrdenství učí: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni
dojdou milosrdenství“ (Mt 5, 7). Hovoří o něm rovněž v mnoha podobenstvích,
např. v podobenství o nemilosrdném služebníku, jemuž Pán odpustil velký dluh,
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ale on dal do vězení druha, kterého potkal na ulici a jenž mu dlužil 100 denárů.
Tomuto služebníku nakonec pán řekl, že jako byl jemu dluh odpuštěn, měl i on
odpustit, a byl zavřen do vězení, dokud dluh nezaplatí (Mt 18, 23-34). Mezi
nejznámější podobenství patří rovněž podobenství o marnotratném synovi,
o pastýři, který hledal ztracenou ovečku, a o ženě hledající minci (Lk 15).
Ježíš podobenství používá proto, aby zdůraznil rozdíl mezi chováním Boha
a člověka. Bůh nám totiž touží odpustit, Bůh hledá člověka, i když člověk nehledá
Boha. Bůh se raduje, když člověk odpoví na jeho volání. Radost v nebi nad
obráceným člověkem je vlastně radost Boží. Pro Boha je důležitý každý z nás, byť
je nejmenší či poslední. Boží milosrdenství nikdy nad žádným člověkem neláme
hůl. Když přistupujeme ke svátosti smíření a vyznáváme své hříchy, nesmí nám
chybět důvěra, že Bůh je milosrdný Otec, který je vždy ochoten odpustit. Na
druhou stranu nás to zavazuje, abychom byli milosrdní ke všem svým bližním.
Vždyť i při obláčce a slibech si vyprošujeme milosrdenství Boží a milosrdenství
bratří a sester konkrétního společenství.
Svatý stařec Silván z Athosu nám říká, že mnozí si zoufají nad svými hříchy,
ale zapomínají, že všechny jsou jako kapka vody ve srovnání s mořem Boží lásky.
Boží milosrdenství je tak obrovské, že se hřích proti němu jeví jako pouhá kapka
v moři. Sv. Izák Syrský učil, že tak jako zrnko písku nepřeváží velké množství
zlata, tak Boží potřeba spravedlnosti nepřeváží jeho milosrdenství. Tak jako nelze
zastavit mohutný proud vody hrstí prachu, tak nemůže být Boží milosrdenství
přemoženo zlem jeho tvorů.
Hřích rozhodně není důvodem, aby se člověk ve strachu před Bohem ukrýval.
Měl by se mu stát odrazovým můstkem, který jej vrhne do Božího náručí, jak nám
radí sv. Terezička: „Ježíš se raduje nad těmi, kteří ho milují a prosí o jeho
odpuštění. Jak málo je známá Ježíšova dobrota a Jeho milosrdná láska. Je pravda,
že aby se člověk radoval z tohoto pokladu, musí se pokořit a uznat svoji nicotnost.
A to je to, co tolik lidí nechce udělat.“
Milovat, být milosrdný, odpouštět – k tomu všemu potřebujeme nutně Boží
milost, ale také příležitosti, které nás nutí rozšířit své srdce. Chce-li se člověk
rozvíjet skutečně jako člověk, nemůže zanedbat toto rozšiřování srdce, jež by se
dalo nazvat srdečním strečinkem. S lidským srdcem je to tak, že má-li se naučit
milovat, potřebuje samo nejen přijmout lásku, ale potřebuje podstoupit i přiměřenou námahu tím, že člověk má sem tam co do činění s lidmi, které není snadné
mít rád. Je pravdou, že milovat se člověk učí milováním, odpouštět odpouštěním
a milosrdenství se učí tím, že milosrdenství prokazuje, že nedá průchod svému
sobectví nebo rádoby spravedlivému hněvu.
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Stojíme před nemalým tajemstvím, když Ježíš říká: „Amen, pravím vám,
cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“
(Mt 25, 31-46). Někteří by možná přemíru svých bližních rádi trochu zredukovali
podle svého – třeba na ty, kteří jsou křesťané nebo ještě lépe křesťané opravdoví,
správně obrácení, správně věřící, podobně jako já. Ale když máme co do činění
s nějakým obtížným či potřebným člověkem, představme si, že je to Ježíš. Vždyť
On takhle lidi kolem sebe netřídil. V podobenství o milosrdném Samaritánovi
(Lk 10, 29-37) záměrně neodpověděl na otázku, kdo je můj bližní. Chtěl tím
jinými slovy říct: „Přestaň třídit lidi na bližní a nebližní. Hleď si jen toho, abys ty
sám byl bližní všech, s nimiž se potkáš.“
Sv. Jan Maria Vianney píše o takových lidech: „Rádi konají dobro, ale chtěli
by, aby to nebolelo, rádi by navštěvovali nemocné, ale to by ti nemocní museli
přijít na návštěvu k nim; sami vědí, kdo by potřeboval peníze, vědí dobře, že je
dotyčný potřebuje, ale čekají až o ně přijde požádat sám.“ Matka Tereza říkávala:
„Milujte tak, až to bolí, nemilujte jenom napůl. Nám bývá možná přirozenější
modlit se za ty, kdo jsou nám sympatičtí, jejichž život nebo služba vykazuje dobré
ovoce. Modlit se za milé, nadané a duchovně zrající dítě přináší srdci radost,
zatímco modlit se za dítě problémové přináší bolest.“ Jenom milosrdenství nám
dá odvahu otevřít se tomuto břemenu a poponést ho. A ještě několik slov sv.
Terezičky, která se sama obětovala jako celopal Boží milosrdné lásce: „Jestliže se
Tvá spravedlnost ráda rozlévá, ačkoli se prostírá jen na zemi, oč víc touží Tvá
milosrdná láska zapalovat duše, když Tvé milosrdenství stoupá až k nebesům.“
„Ježíš se chvěje radostí nad těmi, kdo ho milují a po každé nevěrnosti přijdou,
vrhnou se mu do náruče a prosí o odpuštění. Svým andělům řekne: ‚Oblečte mu
nové šaty, navlečte mu prsten a radujme se.‘ Jak málo je známa Ježíšova dobrota
a milosrdná láska.“ I sv. Dominik poznal, že nesmí svou apoštolskou péči
o milosrdnou spásu lidí omezovat jen na několik diecézí. Za hříšníky často
proléval slzy a svou houževnatostí a milosrdným soucitem přivedl zpět do církve
značný počet lidí.
Sv. Kateřina Sienská se ve svém Dialogu obrací k Bohu slovy: „Věčné
Milosrdenství, které zakryješ nedostatky svých tvorů, nedivím se, že těm, kdo se
k tobě vracejí ze smrtelného hříchu, říkáš: ‚Nebudu si pamatovat, že mě kdy
urazili.‘ Nevýslovné Milosrdenství, nedivím se tomu, že těm, kdo opouštějí své
hříchy, říkáš: ‚Chci, abyste se za ně (hříšníky) modlili, abych jim prokázal své
milosrdenství.‘ Tvoje milosrdenství nám dává život.“

zpracoval Petr Josef Šmída
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