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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 

Jubilejní pouť České dominikánské provincie do Říma
ke hrobu bl. Hyacinta M. Cormiera O.P.,
obnovitele České dominikánské provincie

12. - 17. září 2005

Milí bratři a sestry ve sv. Dominiku,
během jednoho měsíce od oznámení o naší pouti v OPusculu se rozběhla vlna

nadšených zájemců, hlavně kvůli rychle stoupající ceně letenek u společnosti
SkyEurope. Mám to potěšení vám sdělit, že počet přihlášených dosáhl čísla 66
z celkového možného počtu 81 míst. Jsou to tito poutníci:

Praha: (11) fr. Alvarez, SM Jana Blanka Macháčková, SM Doubravka Alexandra
Rubešová, SM Kateřina Anna Jochcová, SM Roberta Markéta Ševčíková, SM Amáta
Alena Sirotková, SM Vojtěcha Jindřiška Beránková, Michaela Laštovičková, Libuše
Simandlova, Miloslava Zásmětová, Anežka Jagošová

Olomouc: (21) fr. Antonín, fr. Pavel (pojede mikrobusem s bratry studenty
a novici), fr. Štěpán, fr. Benedikt, fr. Romuald, fr. Jakub, fr. Jindřich, Anna
Stehlíková, Ludmila Mohelníková, Jiří Kvapil, Zdislava Kvapilová, Dagmar
Havlíčková, Daniela Havlíčková

Ostrava: (11) Pavel Richtar, Ivana Richtarova, Josef Richtar, Marek Richtar,
Václav Waloszek, Věra Waloszková, Vojtěch Waloszek, Marie Varechová, Luboš
Varecha, Hana Varechová, Rudolf Varecha

Plzeň: (4) fr. Cyril, fr. Josef , fr. Prokop, Josef Brůha

Znojmo: (19) fr. Tomáš (letenka se ještě vyřizuje), Pavel Lazárek, Marie
Lazárková, Václav Lazárek, Michaela Lazárková, Ludmila Mráčková, Jaromír
Holcner, Marie Holcnerová, Marcela Rodová, Hana Křivánkova, Ludvík Mihola,
Anežka Miholová, Marie Miholová, Anežka Miholová, Roman Pitr, Josef Matějek,
Jelínková Eva, Kompasová Marie, Kompas Peter

Děkuji všem zatím přihlášeným za spolupráci a rychlé vyřizování platby letenek!
Zbývá ještě 15 míst k celkovému obsazení kapacity naší pouti do Říma. Vzhledem
k tomu že celková cena letenky je již na internetu hodně vysoká, podařilo se mi
vyjednat ještě skupinovou slevu, tzn. že všech 15 poutníků, pokud by se je podařilo
sehnat, by mělo zpáteční letenku za 4,458.20 CZK (na internetu je letenka již o 300
CZK dražší). Cena ubytování se nemění.
Možnost přihlášení tedy stále trvá, a to závazně na adrese: jubileum@op.cz.

V dalších číslech OPuscula vás budu dále informovat o naší jubilejní pouti do Říma.

Na všechny poutníky se těší a o modlitbu za zdar společné pouti prosí 

za přípravný tým
fr. Romuald OP
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Otec Gabriel Souček OP, který ve Svatém týdnu 21. března 2005 odešel na věčnost,
zanechal svým spolubratřím odkaz, který mu dlouhá léta ležel na srdci. Odkaz byl
písemně zaznamenán ještě před zveřejněním plánu oslav 100. výročí obnovení České
dominikánské provincie a otec Gabriel měl velkou radost, když zjistil, jak se plán
shoduje s obsahem jeho odkazu.

„Milujte Boha celou duší, celou svou bytostí,

milujte Církev, milujte Řád,

zůstaňte mu věrní...

Žijte dar svého kněžství, důsledně,

s láskou a vděčností;

Žijte a pracujte pro spásu duší.

Mše svatá ať je středem vašeho života.

Sílu k apoštolátu čerpejte z hluboké modlitby,

jak liturgické, tak osobní.

Studium ať není cílem, ale jen prostředkem.

Nechte se vést Duchem svatým na přímluvu Panny Marie.

Jí otevřete svá srdce a nechávejte Ji vstoupit

do svého každodenního života.

Ctěte a mějte před očima svého svatého Zakladatele Dominika

a žijte ve společenství chvály a díků

svých svatých bratří a sester v nebi.

Žijte prostě a jednoduše.

Nechť vás na všech cestách provázejí svatí andělé.

I duše v očistci čekají na vaši pomoc.

Váš spolubratr v Nejsvětějším Srdci Ježíšově

a Nejčistším Srdci Panny Marie

P. Gabriel Jan Souček OP

SLUŽBY PROVINCIALÁTU PLZEŇSKÝ KONVENT
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 16. 5. 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 – 28. 5. na pouti do Jablonného
4. pražské – 7. 5. v  8:30 v kapli sv. Zdislavy
5. pražské – 5. a 19. 5. v 19:30 ve velké
hovorně kláštera

Mariánská pobožnost
3. 5. 17:00 růženec u nové sochy P. Marie
(Celetná ul.) a procesí s obrazem P. Marie
Rynecké ke sv. Jiljí, 17:45 loretánské litanie,
zasvěcení P. Marii, růženec, 18:30 mše sv.

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ,
DUCHOVNÍ UČITEL
fr. Tomáš Pospíšil, OP
19:45 v čítárně kláštera 

17. 5. 2005 – 8. přednáška cyklu

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

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

! Přednášky 2005
I. čtvrtek (5. 5., 2. 6.)
Úvod do knih Starého zákona
přednáší: P. Pavel Mayer O.P.

II. čtvrtek (12. 5.,  9. 6.)
Vybrané kapitoly z církevního práva
přednáší P. Damián Němec O.P.

III. čtvrtek (19. 5., 16. 6.)
Úvod do knih Starého zákona
přednáší: P. Pavel Mayer O.P.

IV. čtvrtek (23. 6.)
Úvod do sv. Tomáše Akvinského
přednáší: P. Štěpán M. Filip O.P.

Přednášky se konají od 19:30 h. v přednáško-
vém 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
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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: 11:00 Joachim kardinál Meisner, arcibiskup
19:30 společenství Zbytek Izraele – modli- 14:00 poutní mše sv. dominikánské rodiny
tební setkání nad liturgickými texty násle- 15:00 rozloučení s poutníky
dující neděle (past. místnost 1)

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 

Společenství Neokatechumenátu: středa
19:30 bohoslužba slova (přednáškový sál
kláštera); sobota 19:30 eucharistie.

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

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

1. května
Zahájení poutní sezóny

a žehnání Zdislavina pramene

9:30 Bronislav Kramár Opraem., želivský opat

8. května
Pouť Unie katolických žen

11:00 P. Jan Rybář SJ

15. května
Svatodušní pouť v kapli na Lemberku

18:00 Mons. Josef Koukl, biskup

28. května Kladno: posluchárna v nemocnici
Hlavní pouť ke cti svaté Zdislavy každá 2. sobota v měsíci v 16 hodin

6:00 P. Ignác Bürgl OP informace: 312 686 642, lpp@lpp.cz
8:00 P. Augustin Prokop OP
9:30 Mons. Dominik Duka OP, biskup
královéhradecký

30. května
Slavnost sv. Zdislavy a adorační den

bohoslužby v 9:30. 11:00 a 18:00
12:00 začátek adorace

ŽIVÝ RŮŽENEC
Zveme všechny členy a přátele dominikánské
rodiny k zapojení do živého růžence za mír
a za rodiny. Zájemci se mohou přihlásit na
adrese: Fr. Irenej, Klášter dominikánů, Dolní
Česká 3, 669 02 Znojmo, irenej@op.cz

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

DOMINIKÁNI NA INTERNETU
www.op.cz

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).

www.dominik.cz

Naleznete zde jeho životopis, citace z růz-
ných pramenů i vzpomínky těch, kdo sv.
Dominika osobně znali. Pro zájemnce je
určen seznam dostupných pramenů a odkazy
na stránky s podobným zaměřením. K dispo-
zici brzy bude i rozsáhlá galerie obrázků.
Stránky se stále rozrůstají a jsou průběžně
aktualizovány.
Vaše podněty, nápady i materiály k doplnění
těchto stránek můžete zaslat na e-mailové
adresy webmasterů.
fr. Jan Rajlich OP (jan@op.cz)
s. A. D. Churaňová (anezka@dominik.cz)

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

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.
Praha: před porodnicí U Apolináře
každý pracovní den od 8:30 do 10:00 
informace: 603 976 231, info@prolife.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

HISTORICKÉ SYMPOSIUM – ZMĚNA TERMÍNU
Historické symposium „100 let zápasů“, které se mělo konat v dominikánském
klášteře v Praze ve dnech 8. - 9. dubna 2005 se s ohledem na úmrtí a pohřeb papeže
Jana Pavla II. uskuteční v náhradním termínu (pravděpodobně na podzim), o kterém
vás budeme včas informovat.

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

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.
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JUBILEA BRATŘÍ A SESTER MODLITBY JUBILEJNÍHO ROKU

1. 5. S. M. Bedřiška Neradová 39. narozeniny
1. 5. Fr. Lukáš Fošum 28. narozeniny
1. 5. S. M. Terezie Dvořáková 20. výročí slavných slibů
1. 5. S. M. Diana Dvořáková 20. výročí slavných slibů
1. 5. S. M. Česlava Talafantová 20. výročí slavných slibů
3. 5. S. M. a Jesu Hostia Olejníčková 90. narozeniny
4. 5. Fr. Ondřej Kadlčík 22. narozeniny
9. 5. Fr. Tomáš Pospíšil 54. narozeniny
10. 5. S. M. Juliána Palšová 89. narozeniny
10. 5. Fr. Pavel Mayer 43. narozeniny
12. 5. Fr. Angelik Mička 60. narozeniny
15. 5. S. M. Danila Ryšavá 88. narozeniny
16. 5. S. M. Petra Hartošová 39. narozeniny
25. 5. Fr. Jakub Šebestík 39. narozeniny
28. 5. S. M. Kateřina Foltová 40. narozeniny
29. 5. Fr. Martin Dvořák 47. narozeniny
30. 5. Fr. Zdislav Nosek 28. 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 naše bratry a sestry působící ve školství

˜ za udravení sestry Vilemíny Marie Magdaleny Kunešové

˜ za naše bratry studenty ve Francii

˜ za uzdravení s. Jiřiny Jany z 5. pražského laického sdružení a za jejího syna

Petra, aby zdárně ukončil studium; za uzdravení s. Barbory Markéty

100. výročí obnovení české dominikánské provincie 1905 - 2005

Jako celá dominikánská rodina v naší zemi společně děkujeme Bohu za naše povolání
a modlíme se za očištění, obnovení a prohloubení našeho dominikánského života a služby.

MODLITBA JUBILEA
Pane, daruj nám bdělé srdce, aby nás od tebe nevzdálila žádná ukvapená myšlenka,
ušlechtilé srdce, které by neponížil žádný nedobrý cit, přímé srdce, které se nedá svést
z pravé cesty dvojznačným úmyslem, pevné srdce, které nezlomí žádná nesnáz,
svobodné srdce, které si nepodrobí žádná vášeň.
Pane, daruj nám rozum, který tě poznává, moudrost, která tě nalézá, život, který se ti
líbí, vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne a důvěru, která nás konečně učiní zcela
tvými. Amen. (Podle modlitby sv. Tomáše Akvinského za moudré uspořádání života)

Květen 2005: Eucharistie, mše svatá – jubileum bratří v Jablonném v P.
sv. Tomáš Akvinský

! Prosíme za hluboký život z Eucharistie: aby slavení liturgie a zejména mše svaté
bylo středem a srdcem našeho života * a oživovalo naši službu a kázání.

! Pane, pomáhej a žehnej našim bratrům v Jablonném.

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 pronásledované pro víru a spravedlnost, aby pocítili radost z moci a síly Ducha
svatého.

2. Za papežské misijní dílo šíření evangelia, aby pomohlo Božímu lidu k poznání, že
má mít aktivní účast v misijním poslání.

3. Za všechny, kdo prožívají bolest a utrpení, aby na přímluvu Panny Marie
nacházeli sílu a naději.
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LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
KALENDÁŘ AKCÍ 2005
14. - 16. 10. 2005 Vranov u Brna – setkání formátorů LS

ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY LSSD – ZÁPIS
Praha 16. dubna 2005
Přítomni:
s volebním hlasem: zástupci MS (Blansko, Brno, Jablonné v P., Jilemnice, Jirkov,
Nivnice, Nové Město n. M., Olomouc, Ostrava, Plzeň, 2. pražské, 3. pražské,
4. pražské, 5. pražské, Rožnov p. R., Smečno, Turnov, U. Brod, Všeruby, Znojmo),
promotor pro dominikánské konsociace, provinční moderátor – celkem 22
bez volebního hlasu: asistenti a socius prov. moderátora, hosté 

Zahájení setkání

Na úvod setkání sloužil o. Pavel Mayer OP mši sv. v kapli sv. Zdislavy. Poté
následovalo vlastní jednání, kde s. Dagmar Ester Kopecká nejprve přivítala všechny
přítomné a seznámila je s připravenými podklady a organizačními pokyny. Po
modlitbě O spem miram pokračovalo jednání jednotlivými body programu.

Zpráva promotora pro dominikánské konsociace
o. Pavel Mayer OP

O. Pavel v úvodu pohovořil o pouti ke hrobu sv. Dominika, kterou vykonal spolu
s bratry, a v návaznosti na zpěv O spem miram připomněl příslib neustálé pomoci
z nebe, kterou sv. Dominik slíbil svým následovníkům. Dále hovořil o situaci
v komunitě bratří (z 5 loňských noviců 4 studují ve Francii a jeden bratr spolupra-
covník pokračuje ve formaci v Plzni), vzpomněl bratří v uplynulém roce zemřelých
a přečetl odkaz o. Gabriela Součka OP, který napsal dominikánské rodině před svou
smrtí (bude zveřejněn v OPusculu).
Mezi příchodem a odchodem bratří se odehrává naše služba – APOŠTOLÁT.

Zdárně pokračuje činnost Kazatelského střediska, které přispívá k vzájemné
informovanosti uvnitř dominikánské rodiny (OPusculum, webové stránky), podílí se
na přípravě a organizaci různých akcí a letních misií. Ty se loni uskutečnily dvakrát
(Stod, Úboč) a o. Pavel je přiblížil přítomným svým osobním svědectvím.
Dále hovořil o loňském formačním setkání a připomněl, že tato setkání, ačkoli se

letos s ohledem na oslavy jubilea provincie uskuteční pouze podzimní ve Vranově
u Brna, jsou skutečně dobrým podnětem novicmistrům při plnění jejich officia.
Seznámil přítomné rovněž se zážitky z putovních misiích.
Ve svém vystoupení připomněl o. Pavel i některé negativní jevy v životě

provincie. Ne všechny komunity bratří jsou takové, jaké bychom si přáli je mít, a přes

veškerou snahu o. provinciála to může mít dopady i na MS. Pokud se někde takové
případy vyskytnou, ať dotyční bez váhání pohovoří o obsazení místa asistenta MS a
případných dalších problémech s o. provinciálem nebo s o. Pavlem.
O. Pavel rovněž připomněl, že ne všechna MS mají svého novicmistra a v něk-

terých případech přetrvává malý zájem představených a novicmistrů o problematiku
formace. Těžko můžou taková MS očekávat od Pána, že jim sešle nová povolání.
Na závěr svého vystoupení poděkoval o. Pavel všem, kdo se zapojili do projektu

misijního automobilu (modlitbou, finančně, pomocí apod.). Od května 2004 se sebralo
potřebných cca 700 000 Kč, vůz je zakoupen a bude již letos provincii sloužit.

Zpráva provinčního moderátora
Dagmar Ester Kopecká

V uplynulém roce bylo přijato do MS 14 nových členů, 7 bratří a sester složilo
časné sliby a 10 sliby věčné, 5 členů LS zemřelo. V březnu 2004 vzniklo nové
sdružení v Rožnově pod Radhoštěm a svou činnost obnovilo sdružení v Hradci
Králové. Všem otcům, kteří k tomu přispěli, patří upřímný dík.
S. Ester poděkovala rovněž všem, kdo se podíleli na přípravě podzimního setkání

dominikánské rodiny v Hradci Králové, zvláště těm, kdo přispěli k zajištění
občerstvení pro účastníky. S podobnou prosbou se na všechny účastníky obrátí
Kazatelské středisko i letos.
Při nedávné vizitaci provincie proběhlo setkáni se zástupci laiků. S ohledem na

program vizitátorů se konalo v nevhodnému termínu (všední den) a zúčastnilo se ho
tedy z naší strany pouze 6 zástupců. Přesto se zde hovořilo o většině činností, na nichž
se laici podílejí. Ze strany zástupců o. magistra bylo působení laiků hodnoceno velice
kladně a byli povzbuzeni k vytrvalosti a k pokračování ve stejném duchu i nadále.
S ohledem na oslavy 100. výročí obnovení provincie se letos uskuteční pouze

jedno formační setkání, a to ve Vranově u Brna 14.-16. 10. 2005. Ubytovací kapacita
zdejšího zařízení je taková, že je možné a vhodné na toto setkání pozvat nejen
představené a novicmistry MS, ale i další bratry a sestry, především novice.
Další část vystoupení byla věnována informacím o zahraničních kontaktech.

Evropského setkání ve Walbebergu se za laiky naší provincie zúčastnili s. Dita
Zdislava Haráková a b. Tomáš Jan Machula, který zde byl zvolen do Evropské rady,
kde má na starosti oblast formace. Provinčního promotora o. Pavla zastupoval na
setkáni o. Jan Rajlich OP.
Zahraniční hosté se účastnili loňského formačního setkání na Vranově u Brna a

 setkání dominikánské rodiny v H. Králové. Na pozvání dominikánských laiků se letos
naši zástupci zúčastní setkání v Irsku (s. Dita Zdislava Haráková, o. Jan Rajlich OP).
V závěru s. Ester poděkovala všem dárcům, zvláště těm, kdo umožňují rozvíjet

finančně nákladné zahraniční kontakty.
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Zpráva provinčního ekonoma o hospodaření DVI. Spolupráce je navázána, ale pro jednoho pomocníka, který je u nás nyní, není
(vypracovala Jitka Terezie Andresová a Dagmar Ester Kopecká) odpovídající práce. Do budoucna bychom mohli, bude-li zájem ze strany laiků,

Veškeré podklady a vyúčtování byly předloženy v písemně zprávě. S dotazy se
zájemci mohou obracet na s. Ester. Rozdělení na jednotlivé oblasti je pouze orientační
a výraznější rozdíly mezi příjmy a výdaji v rámci těchto oblastí jsou dány tím, že dárci
obvykle neupřesňují využití svého daru, ale ponechají rozhodnutí na s. Ester.

Volba provinčního moderátora a ekonoma Setkání v Irsku. S. Zdislava poděkovala všem, kdo svými dary umožňují našim

Přes opakované výzvy nebyli letos navrženi žádní kandidáti, kteří by se svou
kandidaturou souhlasili. Proto byli kandidáti navrženi účastníky provinční rady
a následně dotázáni, zda svou kandidaturu přijímají. Zvolena byla s. Dagmar Ester
Kopecká v prvním skrutiniu 12 hlasy.
Rovněž na provinčního ekonoma nebyl nikdo navržen, a tak provinční rada

vybírala vhodného kandidáta mezi přítomnými. Jediná kandidátka s. Zdislava
Kvapilová z MS Olomouc byla jednomyslně zvolena aklamací (21 pro, 1 se zdržel).

S ohledem na časový harmonogram bylo zde vystoupení přerušeno a následovala
společná modlitba během dne a oběd.

Socius provinčního moderátora

Po polední přestávce předložila s. Ester přítomným k posouzení návrh na obsazení
officia socia provinčního moderátora. Navržený kandidát b. Jan Vincent Horáček
z MS Plzeň byl provinční radou odsouhlasen (18 voličů – 18 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo).

Asistent pro formaci

Rovněž na officium asistenta pro formaci nebyli navrženi žádní kandidáti.
Officium je prozatím neobsazeno, s. Ester přijímá návrhy na kandidáty a souhlas
provinční rady bude následně řešen korespondenčně, aby se nemusela scházet jen
kvůli tomuto úkonu.

Formační setkání

Ačkoli provinční rada v minulosti odsouhlasila, že formační setkání budou mít na
starosti jednotlivá MS, ozývají se hlasy proti této praxi, ale není jiný funkční návrh
na řešení situace. Program na letošní podzimní setkání připraví MS Ostrava a bude na
téma APOŠTOLÁT.

Zahraniční kontakty
(s. Dita Zdislava Haráková)

Růžence z Palestiny. Výroba růženců a jejich distribuce po světě pomáhá
křesťanům v Palestině překonat jejich tíživou životní situaci. S. Zdislava pohovořila
o některých aspektech této pomoci a nabídla růžence k další distribuci přítomným.

nabídnout pomocníkům poznávání naší země prostřednictvím krátkodobých
(víkendových) pobytů v MS, resp. v rodinách.

Evropská rada. Uvažovalo se o naší kandidatuře na pořadatele příštího evropského
setkání, ale z finančních a personálních důvodů, byla tato varianta odmítnuta.

zástupcům zúčastnit se podobných akcí. Na setkání bude od nás pozdravovat.
Provinční rada souhlasila s tím, že s. Zdislava pozve někoho z účastníků k nám.

Různé
Na závěr se hovořilo o situaci v jednotlivých MS a o podílu laiků na poslání církve.

Po litaniích ke sv. Dominiku, modlitbě Salve Regina a O lumen a požehnání
o. Pavla zasedání provinční rady skončilo.

zapsal Jan Jáchym Beneš

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ

MS NIVNICE (představená Zdeňka Dominika Starobová)
Dne 10. května 2005 se dožívá požehnaných 85 let naše milá sestra Marie Františka
Vaškových. Ač ze svého zdraví musela už hodně odebrat, je stále plná radostného
křesťanského optimismu, a tak jí přejeme, aby ho nikdy neztratila; též jí přejeme Boží
požehnání a stálou ochranu Matičky Panny Marie, její patronky.

MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)
Sestry a bratři, zdravím Vás z olomouckého sdružení. Chci se s Vámi rozdělit
o radosti a bolesti, které naše sdružení prožívá.
Únorové setkání jsme měli spolu s bratry v duchu postní rekolekce. Přednášela nám
sestra Veronika z Komunity blahoslovenství z Dolan u Olomouce. S úžasem jsme
všichni hltali myšlenky, které tato drobná žena ve slovenštině ze sebe chrlila. Bylo to
zamyšlení nad podobenstvím o marnotratném synu (Lk 15, 11-32). Její pohled byl
jiný, než jsem kdy slyšela a proto Vám ho na závěr ve stručnosti napíši. Tato
rekolekce byla jistě velkým přínosem pro nás i pro bratry.
Na jarní prázdniny – první týden v březnu, se vydalo několik našich členů za sněhem
na hory. Byl to už třetí pobyt v přátelství s členy hnutí Cursillo v krásné přírodě
a dřevěnici s kapličkou v náručí bílých Beskyd.Byly jsme tam všechny generace:
mladí rodiče, dominikánská budoucnost malá Esterka v bříšku maminky a naší sestry
Xavery, děti, babičky a dědečkové. S každodenní společnou ranní a večerní modlitbou
chval, mší svatou a zářícími očky ministrujících unavených dětí, jsme hleděli, jak je
Pán dobrý a co všechno nám dává za krásu. Soužití mladých, starých a dětí opravdu
jde a je velkým přínosem pro všechny. Byl s námi kněz, který si každé ráno povídal
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s dětmi o Bohu a jeho darech. Odpočinuli jsme si, zasportovali a duchovně načerpali. MS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (představená Ludmila Monika Mohelníková)
Přála bych každému z Vás prožít takový týden v zapomenutém kraji v kruhu Laické sdružení sv. Dominika v Rožnově pod Radhoštěm a jejich asistent fr. Romuald
milujících lidí a Boha. OP pořádají rekolekci Tajemství Eucharistie – Ježíšovo „In mei memoriam“.

Zdislava Kvapilová Společné ústraní v tichu a modlitbě se bude konat v Choryni (klášter křížových sester

Lk 15, 11-32
Na Popeleční středu jsme všichnu slyšeli: Obrať se a věř evangeliu. Slyšíme to každý
rok, a tak se to pomalu stává frází. Co se obrácením myslí? Obrácení od zlých skutků
– to je minimum našeho duchovního života. Spíš jde o celkové obrácení tváří k Otci.
Být Božím dítětem má velký dopad. Nikodémovi Kristus řekl: „Musíš se znovu
narodit.“ A na jeho otázku „jak“, odpovídá: „z vody a z Ducha svatého“. Jeho otázka
se týká i nás. Připadáme si dospělí. Ve křtu se stáváme Božími dětmi, ale plnost
Božího dětství uvidíme až tváří v tvář Otci. Do té doby se stále znovu a znovu musíme
rodit. Jak to máme udělat? Tato otázka je prvním krokem z naší strany. Ostatní
nezáleží na nás; tak jako dítě se musí nechat biologicky narodit, my se musíme nechat
narodit Otcem. Při tomto rození nás může poučit nevyčerpatelné podobenství
o milosrdném Otci. Dva synové, to jsme my. Mladší syn je syn práva, člověk před
obrácením. Otec zde má zvláštní úlohu, nesnaží se syna ovlivnit. Syn si je vědom svých
práv. Ví, že je má od Boha, vládne jimi a ani ho nenapadne, že si jich nijak neza-
sloužil. Při jeho obrácení se projevuje jeho vnitřní mentalita sluhy. Chce si své
živobytí zasloužit; „přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků“. Až teprve v náručí
Otcově poznává, že je syn. Pokud budu vychováván tvrdě, ve strachu ze spravedlnosti,
jsem sluhou. Až poznám, že jsem Bohem milovaný, stávám se synem, dcerou. Druhý
syn je syn povinnosti. Počítá: „smím – nesmím, mohu – nemohu“. Žije životem sluhy.
Čeká, až mu otec dá něco za odměnu. „Ani kůzle jsi mi nedal.“ Vůbec ho nenapadlo,
že jako syn by si mohl vzít sám. „Přece co je moje, je i tvoje.“ Když dělám jenom to,
co dělat mám, jsem sluha. Podívejme se na rodiče, dělají víc – z lásky, nikdo je nenutí.
Když chci pracovat proto, že je to třeba, je to z lásky. Naše synovství skrze Krista nás
nutí dělat víc. Starší syn vidí své povinnosti a dělá je a přitom kritizuje svého bratra:
„tento tvůj syn...“ Ti, které tak lehko a často kritizujeme, nejsou pro nás bratři, ale
Otec nám přece říká – co je mé, je i tvé! Dosud jsem měl Boha za skrblíka. Chtěl jsem
po něm jen ovci, jen maličkost a on mi přece chtěl dát všechno. Zabýváme se
škemráním, provozujeme zbožný obchod. Ale my jsme přece královské děti! Všechno,
co mě v životě bolí, mohu spojit s Kristem. Matka Boží pod křížem trpěla, ale nebyla
nešťastná. Žít jako syn, dcera, znamená stále se obracet k Otci. Stále nám přitom
hrozí, že odvrátíme pohled od Krista k sobě. Koperníkovský obrat vědomí, že středem
života nejsme my, spočívá v tom, že začínáme a končíme v náručí Krista. Mohu selhat,
ale nemohu prohrát. Stále je tu Otec, kterému se mohu vrhnout do náručí. Naše víra
je důvěra v Boha, který mi dal všechno. Žít v domě otcově znamená nevzdat se,
nenechat si ho vzít.

u Valašského Meziříčí) 17. – 19. června 2005; Pá (začátek v 17 hod.) – Ne (odjezd00

po obědě). Cena: 370 Kč. Přihlašte se sestře Monice Ludmile Mohelníkové
tel.: 608 508 237

3. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Eva Terezie Chaloupská)
V měsíci květnu se sejdeme 28. 5. na pouti ke sv. Zdislavě v Jablonném v Podještědí.
Podrobnosti a termíny dalších setkání na adrese www.laici3ps.op.cz.

4. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Další schůzka našeho sdružení proběhne 7. května v klášteře bratrů dominikánů
v Praze.
Naše sestra Anežka Petra Jagošová se dne 6. 5. dožívá kulatého jubilea: před 55 lety
složila věčné sliby. Prosím, modleme se za její zdraví a za všechny nemocné členy
sdružení. Ať je Pán provází a ochraňuje.

5. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představený Jan Jáchym Beneš)
Setkání každý čtvrtek lichého týdne, tj.: 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6. 2005

ZE SVĚTA
Další kroky k svatořečení tří dominikánů

S. M. Ascensión Nicol Goni OP se narodila v Tafalle ve Španělsku v roce 1868.
Později (1913) začala i s dalšími sestrami působit v Limě (Peru). V roce 1918 založila
se sestrami Kongregaci dominikánských růžencových misionářek, která dnes čítá více
než 800 sester.
Na přímluvu sestry Ascensión se nedávno (lékařsky nevysvětlitelným způsobem)

uzdravil po úrazu mladý devatenáctiletý dělník v Peru. Proces jejího svatořečení je
tedy ve stavu zkoumání tohoto zázraku.

Fr. Titus Horten OP z provincie Teutonia se narodil v roce 1882 v německém
Elberfeldu. Do řádu vstoupil roku 1909 a v roce 1913 složil slavné sliby do rukou bl.
Hyacinta Cormiera, magistra řádu. V roce 1927 byl jmenován prokurátorem misií,
které jeho provincie vedla v Číně. V roce 1935 byl nacisty uvězněn jako součást útoků
na katolickou církev. Během svého věznění byl mnohokrát mučen, ale přesto nezradil
to, co v předchozích letech vybudoval. Zemřel 25. ledna 1936, jeho pohřbu se
zúčastnily tisíce lidí. Proces jeho svatořečení je ve fázi očekávání zázraku.
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S. M. Maria Columba Bialecka OP se narodila v roce 1838 v Jasniczích
v Polsku. V roce 1856 ji tehdejší magistr řádu fr. Vincent Jandel pobídl, aby ve své
vlasti založila Kongregaci sester třetího řádu sv. Dominika. (V současnosti je
členkami této kongregace téměř 400 sester v Polsku, Africe, USA, Rusku, na
Ukrajině, v Bělorusku a v Itálii.) Sestra Columba zemřela v roce 1887 a proces jejího
svatořečení je ve fází zkoumání jejích heroických ctností.

Věděli jste, že…
… od roku 1997 působí dominikáni prostřednictvím organizace Justice and Peace
(Spravedlnost a mír) v sídle Společnosti národů v Ženevě? Jejím prostřednictvím se
může náš řád účinněji zapojit do boje za lidská práva kdekoli na zemi, ale i pomáhat
sestrám a bratřím v ohrožených oblastech (např. prostřednictvím nově založeného
Fondu fr. Francisca de Vitoria zřízeného na loňské generální kapitule v Krakově).

… prosinec 2004 byl po více než deseti letech prvním kalendářním měsícem, kdy
v USA nebyla provedena jediná poprava? Připomínáme, že desetitisíce dominikánů,
bratří, sester i laiků, po celém světě již dlouho volají po zrušení trestu smrti.
Organizace Justice and Peace je v tomto boji účinným prostředníkem.

Pro účastníky Světového dne mládeže v Kolíně nad Rýnem 15.-21. srpna 2005
se stanou oba kolínské dominikánské kostely (Sv. Ondřeje a Sv. Kříže) centrem
modlitby a setkávání. Mimo jiné jsou plánovány:

– liturgické modlitby
– adorace Nejsvětější svátosti
– zpovědi
– kavárna jako místo setkávání

Vítána bude samozřejmě spoluúčast na slavení liturgie (také během ranních chval
a nešpor) i pomoc se zajištěním chodu kavárny (rozhovory s příchozími, pomoc při
mytí nádobí,…).
Pro další informace před započetím setkání se podívejte buď na www.wjt-op.de nebo
na všeobecnou stránku www.wjt2005.de (tajemství, jak se dostat na anglicky znějící
stránky, je v kliknutí na ikonu „deutsch“ v levém horním rohu) nebo napište na
adresu: Sr. Barbara-Johanna Offermann OP, Ungerather Str. 1-15, D-41366
Schwalmtal - Waldniel

(pozn. redakce: Zájemci o putování do Kolína se mohou připojit k výpravě našich
sester z České kongregace sester dominikánek, o níž jsme informovali v únorovém
čísle OPuscula. Přihlášky u s. Vojtěchy Beránkové OP, vojtechaop@volny.cz)

IDI 3/05, přeložil Ivan František Bok

 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

Luke T. Johnson: Sacra Pagina – Evan-
gelium podle Lukáše
Cílem této řady je poskytnout čtenáři dobrou
kritickou analýzu biblického textu, aniž by se
však ztratil ze zřetele jeho teologický smysl.
KN, váz., 458 str., 485 Kč

Tomáš Špidlík: Prameny světla
Příručka křesťanské dokonalosti.
Refugium, brož., 471 str., 258 Kč
 
Gabriele Amorth: Otec Pio
Světcův krátký životopis.
KN, brož., 129 str., 119 Kč 

František Xaverský / 1506-1552 /
Výběr z korespondence jezitského misionáře
Dálného Východu.
Refugium, brož., 263 str., 185 Kč
 
Bohuslav Reynek: Rybí šupiny
Ilustroval Josef Čapek.
Literární čajovna Suzanne Renaud, váz.,
58 str., 189 Kč

Daniel - Ange: Odpuštění – Pramen uzdravení
Autor zvolil k vylíčení fenoménu odpuštění netradiční formu: vypůjčil si pojmy z medicíny,
které jsou ovšem srozumitelné každému a nadto velmi obrazné.
Paulínky, brož., 182 str., 175 Kč 

Jiří Hanuš: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů
Tento malý slovník představuje reprezentativní výběr klíčových osobností českého katolicismu
ve 20. století. CDK, brož., 307 str., 249 Kč

Tomáš Špidlík: Ignác – starec
Odvážné propojení životního odkazu světce s interpretací křesťanské východní moudrosti chce
poukázat na smiřitelnost těch největších kontrastů. Sám světec odkazuje na jednotícího Boha,
který lidský život naplňuje i vyhrocenými polaritami tradic. Refugium, váz., 114 str., 111 Kč

Jan Heller: Jak orat s čertem. Kázání.
Kalich, váz., 204 str., 175 Kč

Na minutu s Maxem Kašparů
Oblíbený autor zahajuje stovkou svých minutových zamyšlení novou knižní řadu „Na
minutu...“. KN, brož., 111 str., 85 Kč
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NEKROLOGIUM JONATHAN NOBLES
18.  května 1985
zemřel na Moravci P. Jaroslav Frk. Narodil se 19. ledna 1912 v Třebešicích
u Vlašimi, sliby složil 28.  září 1932 v Olomouci, na kněze byl vysvěcen 4. července
1937 v Olomouci. Působil jako kaplan v Plzni, později jako farář a podpřevor ve
Znojmě. V roce 1950 byl internován v Želivě, po propuštění pracoval v civilním
zaměstnání. V roce 1966 se směl vrátit do duchovní správy a byl umístěn jako kaplan
v Jemnici. Od roku 1968 působil jako farář při řádovém kostele sv. Kříže ve Znojmě.
S velkou nadějí spolupracoval při obnovování řeholní komunity ve Znojmě. V roce
1980 těžce onemocněl a musel být převezen do Charitního domova na Moravci.
Pohřben je v řádovém hrobě ve Znojmě. Ať odpočívá v pokoji.

21. května 1910
zemřel ve Znojmě P. Konstanc Procházka. Narodil se 24. března 1832 ve
Vémyslicích na Moravě, sliby složil 25. března 1856 v Litoměřicích, kněžské svěcení
přijal 25. července 1857 v Litoměřicích. Většinu svého řeholního života prožil ve
Znojmě, kde působil jako katecheta, kaplan, farář a převor. Jen krátké období prožil
v Retzu a Litoměřicích. Byl jmenován generálním kazatelem. Zemřel jako aktuální
převor znojemský a je pohřben ve Znojmě. Ať odpočívá v pokoji.

25. května 1955
zemřel v Retzu P. Amand Dlapka. Narodil se 23. června 1892 ve Znojmě, sliby složil
11. září 1912 v Olomouci, ordinován byl 5. července 1915 v Olomouci. Působil jako
submagistr noviců, kazatel v Olomouci a Litoměřicích. Byl převorem v Ústí nad
Labem a Chebu. Po skončení 2. světové války byl jako občan německé národnosti
odsunut do Rakouska. Pohřben je v Retzu. Ať odpočívá v pokoji.

28.  května 1945
zemřel ve Znojmě P. Řehoř Kaplan. Narodil se 4. října 1874 v Lysé nad Labem,
sliby složil 15. zaří 1893 v Olomouci, na kněze byl ordinován 18. července 1897 ve
Štýrském Hradci. Krátké období na počátku svého kněžského působení pracoval ve
Frýsachu v Korutansku, pak až do své smrti žil ve Znojmě. Byl zde katechetou,
kaplanem, farářem, podpřevorem i převorem. O jeho lásce ke znojemskému klášteru
svědčí jeho historická studie o znojmském klášteře, kterou vydal knižně pod názvem
Paměti dominikánského kláštera ve Znojmě. Pohřben je ve Znojmě. Ať odpočívá
v pokoji.

Dominikánští laici jsou směska svatých i hříšníků. Tohle je příběh
Jonathana Noblese. Na svátek Panny Marie Růžencové, 7. října 1998 byl
popraven smrtící injekcí ve vězení v Huntsville v Texasu. Jonathan byl
dominikánský laik. Snažil se následovat Ježíše v duchu sv. Dominika.
V roce 1986, když mu bylo dvacet pět, zdrogovaný Jonathan ubodal dvě

mladé ženy k smrti a vážně zranil Rona Rosse. Strašlivý zločin. Byl za něj
odsouzen k smrti. Byl uznán vinným prakticky jen na základě své výpovědi.
Během procesu se nehájil. Celou dobu jen pasivně seděl a teprve při čtení
rozsudku, jímž byl odsouzen k smrti, sebou lehce trhl. Ve vězení v Ellis se
rychle odcizil strážným i většině vězňů. Ale přesto se v tomto nelidském
prostředí začal Jonathan měnit.
Ve vězení v Huntsville Jonathan konvertoval a vstoupil do církve. V té

době tam jedenáct mladých mužů tvořilo členy místního sdružení sv. Martina
de Porres. Jejich prostřednictvím byl přitahován k dominikánským laikům, až
do jejich sdružení v roce 1989 vstoupil. V roce 1991 složil slavné sliby a začal
přivádět další vězně k dominikánským laikům. Měl hlubokou úctu k růženci
a sv. Kateřině Sienské.
Po osm let byl Jonathan duchovním vůdcem oddělení odsouzených k smrti

a přinášel Dobrou zprávu těm, kdo čelili témuž rozsudku. Byl kmotrem Cliffu
Boggesovi, kamarádovi z vězení. Ministroval také při mši večer před tím, než
byl Cliff popraven. Povzbuzoval své spoluvězně k četbě Božího slova, další
zase zval ke společnému slavení eucharistie. Miloval eucharistii a zval
i nekatolíky k účasti na ní, aby se stali účastnými požehnání, které se rozlévá
mezi přítomnými během svatého přijímání.
Steve Earle, muzikant hrající country, si deset let s Jonathanem dopisoval.

Ten ho poprosil, aby byl přítomen jeho popravě. Deset dní před popravou ho
přijel Steve navštívit. Jonathan se snažil smířit s těmi, které zranil a kterým
vzal život, projevit jim svou lítost. Trpěl tím, že se nemůže smířit se všemi.
Tři měsíce před smrtí se objevil na televizní obrazovce, věnoval své

ledviny: „Chci udělat něco správného předtím, než umřu.“ Pět dní před
popravou jej navštívil fr. Chris Eggleton. Modlili se spolu a několik hodin si
povídali. Jonathan mu vyprávěl svůj příběh a ukázal mu některé své básně,
vyznal se ze své lásky k Panně Marii, růženci a sv. Dominikovi, ze svého
zápalu pro obracení duší. Fr.Chris popisuje tu návštěvu: Jonathan přiložil své
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dlaně na plexisklo, které nás dělilo a já přiložil své z druhé strany, proti těm
jeho…střídavě jsme se modlili.
Jonathan se setkal s biskupem Carmodym, když sloužil mši pro vězně.

Požádal biskupa, aby byl přítomen jeho popravě: „Slíbil jsem mu, že tam
budu s ním a daný slib je jako nezaplacený dluh…jsem si jist, že svému slibu
dostojím.“
Poslední den se Jonathan postil. Když mu chtěli přinést poslední jídlo,

požádal o eucharistii. Říkal tomu „duchovní jídlo na cestu domů“.
Zádušní mše sv. byla sloužena v kostele sv. Tomáše hodinu poté, co byl

Jonathan prohlášen za mrtvého. Byl pohřben v dominikánském hábitu. Mši
sv. sloužil, spolu s jinými, biskup Carmody. Jonathan si předem vybral čtení
a zpěvy. Pár dní po jeho smrti dostal Chris Eggleton tento dopis, který
Jonathan napsal večer před svou smrtí:

Modlím se k našemu Pánu, aby Ti požehnal. Nechť Jeho Duch vždy zůstává okolnost. Snad nikdy žádný papež neměl takové zázemí modliteb a obětí jako
s Tebou, naplňuje Tě pravým pokojem a radostí. Velice lituji, že tu s vámi
nemohu zůstat déle, jak na Zemi, tak v tomto dopise. Buďte ale prosím
ujištěni, že se za vás v nebi budu se sv. Dominikem, Pannou Marií a celou
dominikánskou rodinou modlit.

......…

Sv. Kateřina Sienská se přátelila s mladým Nicolem di Toldo, který byl
odsouzen k smrti.
Přišla jsem ho navštívit… byl potěšen a vyzpovídal se… slíbila jsem mu,

že pro milosrdenství Boží s ním budu ve chvíli jeho popravy. To ráno, předtím
než zazněl umíráček, jsem šla k němu… Šli jsme spolu na mši a on přijal
eucharistii… přetrvával však strach, že v poslední chvíli nebude dost
statečný… ´Zůstaň se mnou a neopouštěj mě a já možná nebudu statečný, ale
bude mi dobře a zemřu v pokoji.´ „Počkám na tebe na popravišti.“ Myslím,
že jeho srdce se zbavilo všeho strachu. Čekala jsem na popravišti a stále se
modlila… když mě uviděl, tak se zasmál a požádal mě, abych nad ním udělala
znamení kříže… Pokleknul, natáhnul krk a já se nad ním sklonila…stále
opakoval ´Ježíš a Kateřina´ a zrovna poté, co řekl tato slova, mi jeho hlava
spadla do klína...“

z angličtiny přeložil Ivan František Bok

TAJEMSTVÍ ZAKONČENÉHO PONTIFIKÁTU
Terezie Brichtová, O.P.

V těchto dnech  jsme svědky neuvěřitelného zjevu, takřka „zemětřesení“
v celosvětovém měřítku. „Fantastický papež“, „superstar“ odešel, aby byl, jak
řekl, velvyslancem lidstva u Božího trůnu, a teď se všechna média bez rozdílu
ražení předhánějí v chvalořečení a hodnocení, hemží se zprávy o jeho divech. 

Je to snad přehnané? Nezapomenu na jednu karikaturu z 16. října 1978.
Skončilo konkláve. Na náměstí sv. Petra v Římě stojí soudruh Brežněv.
Z komínku nad  bazilikou se vyhrne bílý kouř, prudce zasáhne sovětského vůdce
– a srazí ho na zem... Úžasné proroctví! Odkud měl neznámý autor tuto intuici?

Ale to byl jen jeden z divů papeže Wojtyly. Když jsou dnes podrobovány
všemožným rozborům, myslím, že se zapomíná na jednu velmi důležitou

tento. Především celé Polsko stálo za ním, vždyť to byla jejich chlouba! Ale on
sám si ihned získal všechna srdce. A od začátku mobilizoval zvláště všechny
hendikepované a nemocné. A s touto armádou mohl vytáhnout do boje za Boží
věc!

Pracovala jsem za totality v pekárně hostií se sestrou Radoslavou z České
kongregace sester dominikánek. Skromná, tichá, nenápadná sestra. Když kongre-
gace chtěla po koncilu zavést podle směrnic celé církve českou liturgii hodin
(dosud se tyto sestry modlily mariánské hodinky) a já jsem jim pomáhala, vím, jak
právě sestra Radoslava rozmnožovala texty na obyčejném psacím stroji v sedmi
kopiích. Pro tehdejší 50člennou broumovskou komunitu musela každé oficium
opsat sedmkrát. Mně se jen z toho pomyšlení točila hlava! Ale ona se jen
usmívala...

Ke konci života onemocněla těžkou artrózou, hlavně krční páteře. Nemohla
hýbat hlavou, na mši svatou ji museli vodit, otáčet ji... Přetěžká zkouška...

Nedlouho po zvolení Jana Pavla II., když už se ukazovalo, jaké mimořádné
plány má Prozřetelnost s tímto papežem, jsem slyšela, jak se vyjádřila:
„Já se tohohle Svatého otce bojím! Já pro něho musím hrozně trpět!“

Jak věděla, že je to pro něho? Tušení, intuice, zjevení?
Kolik takových asi bylo?...
Toto odhaluje jen jeden cípek z tajemství Jana Pavla II.

Najde nový pastýř církve také takové zázemí?
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POCHOD PRO ŽIVOT 2005 MODLIT SE 15 DNÍ SE SVATÝM DOMINIKEM
Zdeňka Rybová

V ovzduší velké naděje prošel v sobotu 2. dubna 2005 centrem Prahy
každoroční Pochod pro život organizovaný Hnutím Pro život ČR. V letošním roce
začínal netradičně programem na Staroměstském náměstí poté, co se někteří
účastníci v myšlenkách soustředili na dobrý průběh Pochodu pro život při mši sv.
v kostele sv. Bartoloměje. Značná část z celkem asi sedmi set sympatizantů
i aktivních podporovatelů myšlenky ochrany lidského života od početí do
přirozené smrti byla mimopražská. 
Program na Staroměstském náměstí měl jednoduchý, ale zároveň nesmírně

bohatý scénář. O svých zkušenostech i o své motivaci, založené na nevšedních
hodnotách, hovořili lidé, kteří organizují pravidelné (ve dvou případech každo-
denní) modlitby před porodnicemi (v Brně, v Praze, v Olomouci a v Kladně),
v nichž se provádějí umělé potraty. Silná svědectví pohnula mnoha tvářemi a jsme
vděčni za to, že mnoho lidí podnítila k nové, intenzívní vlastní činnosti. 
Pro organizátory je Pochod pro život vždy událostí, která dodává sílu a nový

elán do práce, která nemůže být pro svůj cíl v atmosféře prosazování se kultury
smrti přijímána vždy jen pozitivně. Děkujeme zvláště všem kněžím za oběti mší
sv., které byly v sobotu na úmysl záchrany nenarozených dětí i dobrého průběhu
Pochodu pro život slouženy. Děkujeme všem, kteří na Pochod pro život mysleli
ve svých modlitbách a děkujeme všem, kteří nelitovali sil, času ani cestovného
a do Prahy přijeli. Příští Pochod pro život se bude konat v Praze v sobotu
25. března 2006. 
Pokud budete mít k průběhu Pochodu pro život jakékoliv dotazy, připomínky

či nápady na jeho uspořádání v příštím roce, kontaktujte nás.

Ó, Maria, jitřenko nového světa, matko živých, tobě jediné svěřujeme celou oblast
života: pohlédni, Matko, na nesčetné množství dětí, které se nesmí narodit, chudých,
kterým žít připadá tak těžké, žen a mužů, kteří snášejí nelidské ukrutnosti, starých
a nemocných, kterým lidská lhostejnost nebo falešný soucit působí smrt. Učiň, aby ti,
kdo věří v tvého Syna, jasně poznávali evangelium života a s láskou ho zvěstovali
lidem naší doby. Uděl jim milost, aby ho přijímali jako zcela nový dar, aby ho
s radostí a vděčností slavili v celém svém životě a zároveň ve stálosti a horlivé
vytrvalosti vydávali o něm svědectví a tak mohli spolu se všemi lidmi dobré vůle
vytvořit civilizaci pravdy a lásky ke slávě a chvále Boha, tvůrce a milovníka života.

(Jan Pavel II.)

Alain Quilici OP

První den

ČLOVĚK SRDCE

V té době, kdy studoval v Palencii, nastal téměř po celém Španělsku
velký hlad. Dominika tehdy pohnula v duši nouze chudých lidí. Tak
hluboce s nimi cítil, že se rozhodl vyplnit skutkem Boží rady a ulehčit
umírajícím chuďasům v jejich bídě. Prodal tedy knihy, které v městě
nutně potřeboval, i všechen svůj nábytek, a umínil si podělit z toho
chudé; plýtval bezmála, jak rozdával chudým (LIB č. 10)

Soucit, který se dotkl srdce mladého studenta při styku s bídou, ho už
neopustí. Milosrdenství je prvním příznačným rysem osobnosti svatého
Dominika. Abychom začali tuto obnovu v jeho společnosti, musíme s ním
změřit, jaký soucit přebývá v našem srdci. 
Jak udává slovo, soucit je vnitřním postojem, který uvádí do společenství

s bídou jiných. Pán Ježíš měl tento soucit. Trpěl s těmi, kteří trpěli, sdílel
jejich bolest. Předal svým učedníkům tuto citlivost. Bída lidí u něho
vyvolávala neklid.
Mladý Dominik se podobá bohatému mladému člověku, avšak on šel až do

konce při svém rozhodování. Jako on jde k Pánu. Chce dosáhnout věčného
života. Už zachovává přikázání. Když slyší vnitřně rozkaz prodat svůj
majetek, udělá to. Udělá to samovolně, protože věc spěchá. Nedává ze svého
nadbytku. Dává to, co je pro něho nejužitečnější. To, co nejvíce potřebuje: své
knihy se svými vlastnoručními poznámkami.
Pán Ježíš, citlivý k hladu zástupů, rozmnožil chleby a ryby. Dominik dělá

to, co člověk může dělat, ale co dělá málo lidí. Dává to, co má. Neřeční
o chudobě, jedná co nejrychleji, jak mu přikazuje jeho srdce. Jako později
svatý Vincenc z Paula, nesnaží se řešit všechny problémy s hladem ve světě.
Dělá to, co může. Avšak to, co může, má odvahu dělat.
Bratr Štěpán, jeden z jeho prvních synů, jeden z těch, kterým se svěřoval,

bude svědčit v kanonizačním procesu:
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Dojat soucitem a milosrdenstvím, prodává bratr Dominik své knihy v základě v něm mluví srdce. 
s vlastnoručními poznámkami a výnos za ně dává chudým. Stejně jedná
i s jinými věcmi, které má. Řekl: „Nechci studovat z mrtvých perga-
menů, zatímco lidé umírají hlady“ (VIE č. 35).

Dominik není sentimentální. Je to člověk srdce. Je zvláště citlivý. Nesnáší
pohled na bídu, ve které žijí lidé. Jestliže reaguje ještě mladý na hmotnou
bídu, vyvolanou hladem, bude později reagovat na bídu morální žen a mužů,
kteří se nechali strhnout do kacířství.
Dominik je muž srdce. Sdílí se svým současníkem a přítelem bratrem

Františkem z Assisi snahu napodobovat Krista v jeho chudobě. Postřehl, že
pravou chudobou Ježíšovou není jeho chudoba hmotná, není to jenom
skutečnost, že nemá kam položit hlavu. Svou pravou chudobu projevil tím, že
„nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu“. Projevuje se v tom soucit, který
zakouší při pohledu na stádo bez pastýře. 
Dominik dostal od Ducha svatého dar účasti na utrpeních jiných. Ukázal

to při hladu v Palencii, bude to ukazovat po celý svůj život.
Jeho povolání je uvedeno v pohyb tímto soucitem. Když odhaluje bídu lidí,

kteří byli odvráceni od pravé víry a od společenství s církví katarskými
kazateli, kteří našli útočiště na jihozápadě Francie, když je všude jinde
vyhnali, je tím znepokojen. Smýšlení se změnila během staletí, a pak se
některým líbilo popisovat svatého Dominika jako pronásledovatele kacířů.
Bylo by spravedlivější vidět v něm člověka s krajní citlivostí. Vlastně řečeno,
nesnáší pohled na tuto bídu.
Mnoho svědků ho vidělo plakat. Jako Ježíš pláče nad Jeruzalémem,

lhostejným k jeho poselství lásky, pláče Dominik nad bídou ubohého světa.
Pláče takto, když slouží mši svatou, natolik si přisvojuje Kristovo utrpení.
Trpí s ním nad tím, že Bůh není tak milován, jak by měl být milován. Trpí
s ním nad tím, že lidé nepřijímají poselství evangelia, které mluví jen o lásce
Boží k lidem.
Tento soucit nezůstává teoretický, promění Dominikův život. Nechává se

jím vést. On změní běh jeho života. A jestliže se rozhoduje, že zůstáne
v Lauragais, místo aby se vrátil domů a znovu začal svůj dobře uspořádaný
život, je to proto, že postřehl volání tak silné, že mu nemohl odporovat. 
Dominik je muž srdce. Uvidíme později, že to není slaboch, fňukálek,

který se zhroutí, když teče krev. Je zcela schopný rozhodovat. Avšak

Nejednou bude těšitelem svých bratří. Jestliže vidí bratra zarmouceného,
věnuje se mu. Rozmlouvá s ním. Vybízí ho, aby se vzchopil a měl důvěru
v Boží prozřetelnost. Říkají, že jeho slova jsou tak sladká a tak dobře
postřehne bolavé místo v životě bratra, že tento bratr odchází potěšen
a povzbuzen.
Je to rys blaženého Dominika, o kterém výslovně mluví sestra Cecílie,

jedna z prvních mnišek jeho řádu. Ona ho často slyšela v hovorně svého
kláštera a přežila ho o mnoho let: 

Zůstával stále usměvavý a radostný, jestliže nebyl dojat soucitem pro
některý zármutek bližního (VIE, str. 124).

Můžeme říci o svatém Dominiku, že měl citlivost podobnou ženské, tu
intuici,  která vše vytuší, i když se jí nic neříká, a která předchází, tu jemnou
pozornost, která umí dělat gesta přinášející pokoj, vhodná právě pro tu chvíli.
Jeho nástupce v čele řádu také kreslí jeho portrét ve svém Libellus,

knížečce napsané pro bratry, kteří by chtěli poznat okolnosti založení a první
chvíle Řádu kazatelského (Libellus č. 2)
Hle, co říká:

Byl vždy pevné a vyrovnané mysli, s výjimkou chvil, kdy byl jat
soustrastí nebo milosrdenstvím (LIB č. 103).

Dále jiná poznámka, která několika slovy vyjadřuje dojemně a přesně
duchovní portrét:

Všem lidem projevoval velkou něžnost, lásku, a poněvadž všechny
miloval,byl ode všech milován. Naučil se radovat se s radujícími
a plakat s plačícími. Protože překypoval něžnou láskou, úplně se dával
bližním a měl soucit s ubohými (LIB č. 107).

Dominik prožívá velmi živě tento soucit s bídou jiných. Byl zcela
proniknut Pánem Ježíšem, nechával ho žít v sobě, získal jeho způsoby. Nebyl
by dokázal projít kolem bídy, aby to na něho nezapůsobilo. Měl ono tělesné
srdce, které vytváří pravé lidi Boží, pravé teology, jak řekne později jeden ze
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synů jeho řádu svatý Tomáš Akvinský. 
Též svatý Dominik chtěl, aby jeho bratři měli účast na tomto soucitu.

Chce, aby šli kázat vedeni tímto jediným příkazem: dávat lidem v jejich bídě,
hmotné, morální i duchovní, odpověď, která vychází ze srdce Božího. A aby
zůstali citliví, aby si jejich srdce nepřivyklo, aby nezapomínali na své pravé
odůvodnění, vyžaduje od nich, aby milovali chudobu.
Chudoba je pro něho znamením, podle kterého poznáme kazatele opravdu

disponovatelné v rukou Boha, kazatele milující opravdu Krista do té míry, že
se mu dávají ve všem a pro všechny. Četná svědectví o něm říkají, že to byl
pravý milovník chudoby (LIB č. 108).
V první den této obnovy se svatým Dominikem budeme s ním rozjímat o

nesmírné lásce, která planula v srdci našeho Pána Ježíše Krista, o té lásce,
která ho přivedla až na kříž, o té lásce, kterou vylil do srdce svých věrných.

z francouzského originálu Prier 15 jours avec saint Dominique
vydaného nakladatelstvím Nouvelle Cité přeložila S. M. Zdislava Černá OP
pokračování příště

Když byl blažený Dominik v Římě a usiloval u Boha i u papeže
o potvrzení řádu, kterési noci za modlitby viděl ve zjevení Pána Ježíše
Krista stojícího ve vzduchu a mířícího třemi oštěpy na svět. Panna
Maria před ním padla na kolena a prosila, aby byl milordný k těm,
které vykoupil, a svou spravedlnost zmírnil milosrdenstvím. Syn k ní
pravil: „Copak nevidíš, jaká bezpráví se mi dějí? Moje spravedlnost
nestrpí bez trestu taková zla.“ Tehdy řekla Matka: „Ty, jenž vše znáš,
víš, že cesta, po níž je k sobě přivedeš, je tato: mám jednoho sluhu
věrného, kterého pošleš do světa, aby zvěstoval tvá slova, a oni se
obrátí. A budou hledat tebe, Spasitele všech. Druhého sluhu mu dám za
pomocníka, aby působil podobně.“ Tu Syn pravil Matce: „Nuže,
usmířen hledím na tvou tvář. Avšak ukaž mi, koho chceš k takovému
úkolu určit?“ Tu Matka představila svatého Dominika Pánu Ježíši
Kristu a on jí odpověděl: „Jistě dobře a pečlivě učiní, cos řekla.“
Ukázala též blaženého Františka, i toho Spasitel podobně doporučil.

(G. Frachet: Životy bratří 4, Krystal OP 2004)
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