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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
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
podzim 2005
historické sympozium v dominikánském klášteře Praze
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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JUBILEJNÍ POUŤ ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE
ke hrobu bl. Hyacinta M. Cormiera O.P.,
obnovitele České dominikánské provincie
Řím 12. - 17. září 2005
Milí poutníci,
děkuji vám všem za dosavadní velkou spolupráci při organizaci naší pouti
a prosím dál za pomoc modlitby. Doufám, že všechno dopadne dobře a ke
spokojenosti všech.
Zde je definitivní seznam 80 poutníků:
Praha: (18)
bratři dominikáni: fr. Alvarez Kodeda – kněz provinciál, fr. Rajmund Tretera –
kněz, fr. Martin Dvořák – kněz
sestry dominikánky: SM Jana Blanka Macháčková, SM Doubravka Alexandra
Rubešová, SM Kateřina Anna Jochcová, SM Roberta Markéta Ševčíková, SM
Amáta Alena Sirotková, SM Vojtěcha Jindřiška Beránková, SM Slavomíra
Měřičková
terciářky: Michaela Laštovičková, L. Simandlová, M. Zásmětová, A. Jagošová
maminka (terciářka) se synem: Daisy Waldstein, Alfred Thun Hohenstein
manželé terciáři: Vlastimil Rajnošek, Irka Chlopczyková
Olomouc: (22)
bratři dominikáni: fr. Antonín Krasucki – kněz převor, fr. Pavel Mayer – kněz +
8 bratří kleriků, fr. Štěpán Filip – kněz, fr. Benedikt Mohelník – kněz, fr. Romuald
Rob – kněz, fr. Jakub Šebestík – bratr laik, fr. Jindřich Poláček – bratr klerik
terciáři: Anna Stehlíková – babička bratra Jindřicha, Ludmila Mohelníková –
maminka otce Benedikta, Jiří Mohelník – bratr otce Benedikta
manželé terciáři: Jiří Kvapil – řeckokatolický kněz, Zdislava Kvapilová
maminka s dcerou: Dagmar Havlíčková, Daniela Havlíčková
Ostrava: (11)
laici – rodina – manželé + děti: Pavel Richtar, Ivana Richtarova, Josef Richtar,
Marek Richtar
terciáři – rodina – manželé + syn: Václav Waloszek, Věra Waloszková, Vojtěch
Waloszek
laici – rodina – manželé + děti: Marie Varechová, Luboš Varecha, Hana
Varechová, Rudolf Varecha
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Pardubice: (2)
terciáři: fr. Vladimír Slámečka – kněz, Lukáš Fidrmuc – asistent otce Vladimíra
Plzeň: (4)
bratři dominikáni: fr. Cyril Molnár – kněz převor, fr. Josef Boleček – bratr laik,
fr. Prokop Bahník – kněz, Josef Brůha – asistent otce Prokopa
Znojmo: (21)
manželé terciáři + děti: Pavel Lazárek, Marie Lazárková, Václav Lazárek,
Michaela Lazárková
manželé: Jaromír Holcner, Marie Holcnerová
manželé: Antonín Šplíchal, Hedvika Šplíchalová
terciáři: Jelínková Eva
manželé: Kompasová Marie, Kompas Peter
paní: Ludmila Mráčková, Mirka Sigmundová
sourozenci: Ludvík Mihola, Anežka Miholová, Marie Miholová, Anežka Miholová
studenti: Marcela Rodová, Hana Křivánkova, Roman Pitr, Josef Matějek
Jilemnice: (2)
terciáři – syn s maminkou: Jaroslav Svěcený, Vlasta Svěcená
Odlet do Říma a přílet domů
Odlet směr Řím je z letiště v Bratislavě v pondělí 12. září 2005 ve 1305 hod.
a přílet pak na letiště Fiumicino v Římě ve 1445 hod. Odtud se přepravíme do
poutního domu Velehrad, kde se ubytujeme. Některým poutníkům jsem již poslal
přes internet jejich letenku, ale všechny letenky budu mít u sebe a jednotlivým
skupinám poutníků je rozdám na místě.
V Bratislavě na letišti začíná registrace 2 hodiny před odletem a končí 30
minut před odletem. S přepravními podmínkami se také můžete seznámit na
www.skyeurope.com. S sebou samozřejmě nezapomeňte osobní doklady. (S sebou
je možné mít max. 20 kg zavazadlo pro jednoho pasažéra a 5 kg příruční
zavazadlo s max. rozměry 55x20x40 cm.)
Odlet domů z Říma směr Bratislava je z letiště Fiumicino v Římě v sobotu 17.
září 2005 v 1555 hod. a přílet do Bratislavy je v 1735 hod.
Dodatečná platba:
Prosím tyto poutníky: „manželé Šplíchalovi, Vlasta a Jaroslav Svěcený, Emilie
Měřičková, Irka Chlopczyková, Vlastimil Rajnošek, Mirka Sigmundová, Margaret
Waldstein, Alfred Thun Hohenstein, Jiří Mohelník“, aby mi předali peníz za
zpáteční letenku (5 293 CZK) osobně v Římě – sám si vás obejdu. Děkuji.
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Kolik financí s sebou?
Kromě platby za ubytování (105 Euro) je třeba si vzít s sebou peníz na
cestování po Římě a také nějaké kapesné. Doporučuji min. částku 100 Euro.
Ubytování:
Bohužel se vyskytly těžkosti s ubytováním, které jsme ale nezpůsobili my.
Snažím se trvat na naší původní rezervaci a vše vyřídit ke spokojenosti všech.
Místo má být podle informací z Říma pro všechny. Salesiáni, kteří spravují poutní
dům Velehrad v Římě, nám poslali následující informace:
Velehrad
Via delle Fornaci, 200
00165 Roma
Italia
Telefon + Fax: 0039 06 636256
E-mail: velehrad@libero.it
Základní informace o poutním domu:
Dovolujeme si Vám poskytnout několik základních informací o ubytovacích
možnostech v Římě v domě, který založil pan kardinál Josef Beran.
Dům se nachází na Via delle Fornaci 200 ve vzdálenosti asi 15 minut chůze
od baziliky sv. Petra, pod pahorkem Janikul a v blízkosti železničního nádraží
Roma-San Pietro, kde také končí autobusová linka č. 64 spojující s hlavním
vlakovým nádražím Termini.
Dům se otevírá ráno v 6.00 a večer ve 22.30 se uzavírá. Po této době nelze se
dostat do domu. Výjimka se činí pouze v případě papežské liturgie. Klíče nepůjčujeme.
K ubytování máme 3 budovy. V první budově – trojpodlažní – je sociální
zařízení společné na chodbě a slouží pro 6 pokojů. Pokoje jsou: dva jednolůžkové,
7 je dvojlůžkových a 3 trojlůžkové. K dispozici je také výtah.
V této budově je recepce, kde se vyřizují všechny náležitosti, rezervace, platby.
Také je zde kaple, ve které je pravidelně v 6.45 modlitba ranních chval a v 7.00
česká mše svatá.
K dispozici je pro všechny hosty jedna lednice, mikrovlnná trouba a rychlovarná
konvice.
V další budově jsou dva trojlůžkové pokoje a 10 dvojlůžkových (dva mají
manželskou dvoupostel) – všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení. V této části
domu je pak jídelna pro všechny hosty celého domu. Snídaně se zde vydává od
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7.45 do 9.00. Na požádání lze mít polopenzi – oběd bývá okolo 13.00 a večeře
v 19.00 hodin.
Třetí budova má všechny pokoje s vlastním sociálním zařízením. První pokoj –
dvojlůžkový – je přizpůsoben postiženým osobám. Další mají 4, 4, 5, 4 a 3 lůžka.
Ubytování musí být předem objednáno a smluveno. Při té příležitosti se také
upřesní cena.
Platí se hotově po příjezdu – cena je různá dle počtu lůžek a vybavení a pohybuje
se od 14,-€ (skupinová cena) do 21,-€ při jednotlivém lůžku. V ceně je vždy
snídaně.
Polopenze činí 7,-€ na osobu a jednotlivé jídlo.
Způsob dopravy: dá se přijet osobním automobilem – parkovat se dá v domě.
Při příjezdu vlakem přes Termini se dá použít další vlak a přijet na vlakové
nádraží San Pietro.
Z letiště Fiumicino se doporučuje jet vlakem Fiumicino-Termini, ale mající
zastávky – v tomto případě použít zastávku Trastevere a po přestoupení jet vlakem
na zastávku San Pietro.
Jízdenka na vlak stojí 5,-€ pro dospělého a lze ji po označení používat 120 minut.
Po příjezdu na nádraží San Pietro doporučujeme se podívat se nalevo na baziliku
sv. Petra a pak napravo – je vidět pahorek Janikul – velký dům Venite Rondini
a vedle menší budovu, kterou je právě náš dům – tedy od nádraží se vydat ulicí asi
300 m a projít mezi parkovištěm obchodního domu GS a tímto obchodem. Cesta
vás přivede na Via delle Fornaci, zahnout doprava a po asi 50 m jste u našeho
zařízení.
K domácímu řádu patří, že hosté v domě, jídelně a všech prostorách za branou
domu nosí oblečení jako v bazilikách – tedy mají zahalená kolena i ramena
a celý trup.
Na shledanou s Vámi se těší salesiáni z Říma
A také já se na vás těším!
fr. Romuald OP
P.S. Všechny budu ještě informovat mailem.
I vy neváhejte napsat na jubileum@op.cz.
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SLUŽBY PROVINCIALÁTU

POUTNÍ BAZILIKA

provinciál: Út 9 - 11; 14 - 16 (kromě úterků,
kdy je zasedání provinční rady), Čt 9 - 11

SV. VAVŘINCE A SV. ZDISLAVY
JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

KAZATELSKÉ STŘEDISKO

Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí
tel. 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz

Setkání týmu KS: každé 3. pondělí v měsíci
(vyjma prázdnin) v klášteře sv. Jiljí v Praze.
Příští setkání se bude konat 19. 9. 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

1. 9. Poutní slavnost sv. Jiljí, opata
V den poutní slavnosti bude v 18:30 slavnostní mše sv., kterou bude celebrovat apoštolský
nuncius mons. Diego Casuero. Po nešporách
bude malé pohoštění v klášteře.
Mariina legie
Pravidelné schůzky prezidia Mariiny legie se
konají každou neděli od 16:00 ve velké
hovorně kláštera, zvonek č. 53. Rádi mezi
sebou přivítáme všechny nové zájemce!

Poutní sezóna začíná 1. května 2005 a končí
Růžencovou slavností 3. října 2005. V tomto
období jsou pravidelné bohoslužby v pracovní dny v 18 h. a v soboty, neděle a státní
svátky v 9:30 a 11 h. Každou první neděli
v měsíci v 11 h. je mše sv. v němčině.
10. září
Pouť mnišek Kazatelského řádu
11:00 Mons. Dominik Duka OP, biskup
11. září
60. výročí obnovení řeholního života
v dom. klášteře v Jablonném v P.
9:30 Mons. Dominik Duka OP, biskup
15. září
Pouť Maltézské pomoci H. Králové
11:00 P. F. Hofman O.Melit.cap.Mag

ŽIVÝ RŮŽENEC

Mariánská pobožnost
3. 6. 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.

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

VEČERNÍ EVANGELIZAČNÍ ŠKOLA

DOMINIKÁNI NA INTERNETU

VEŠ je roční večerní kurz, jehož cílem je

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).

NAUČIT SE HOVOŘIT
O BOHU, VÍŘE A CÍRKVI
S DRUHÝMI LIDMI

V září otevíráme již 3. ročník!
Přihlášky a informace: www.misie.op.cz
Farnost při kostele sv. Jiljí
Husova 8, Praha 1, 110 00, fara@jilji.cz
„Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium;
nemohu jinak, běda mně, kdybych nekázal.“
1 Kor 9, 16

www.dominik.cz
Vše o sv. Dominikovi, seznam pramenů,
galerie obrázků. Vaše podněty, nápady i materiály k doplnění můžete zaslat na adresy
webmasterů: fr. Jan Rajlich OP (jan@op.cz),
s. A. D. Churaňová (anezka@dominik.cz)
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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 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 7:00 do 8:15 modlitba
růžence; kontaktní osoba: Miloslav Pletánek,
tel.: 736 248 037

Kladno: posluchárna v nemocnici
každá 2. sobota v měsíci v 16 hodin modlitba
růžence; kontaktní osoba: manželé Prentisovi,
tel.: 312 686 642
Olomouc: před porodnicí Fakultní nemocnice
každý poslední čtvrtek v měsíci v 16 hodin
modlitba růžence; od 18 hodin mše sv.
v dominikánském klášterním kostele „Za zastavení zla potratů“; kontaktní osoba: Markéta Tomečková, tel.: 606 739 313
Brno: před vchodem do porodnice na Obilním trhu
každý pracovní den od 10 do 12 hodin modlitba žalmů; každá 2. sobota v měsíci modlitební Pochod pro život; kontaktní osoba:
Libor Halík, tel.: 721 211 477
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Personalia
V srpnu 2005 byly sestry Krista Chládková OP a sestra Amáta Sirotková OP
asignovány do konventu v Bojkovicích. Sestra Magdaléna Švarcová byla asignována
do konventu v Praze.
Sestra Krista Chládková OP ukončila službu ředitelky Katolického domova studujících (KDS), jehož zřizovatelem je Česká kongregace sester dominikánek. Od září
2005 byla novou ředitelkou jmenována sestra Rafaela Slavíková OP.

Setkání převorek klášterů Mnišek Kazatelského řádu
regionu „Evropa Utriusque“
Praha 5. - 11. září 2005

Téma: “MÉ SLOVO SE NENAVRÁTÍ KE MNĚ S PRÁZDNOU”
(Iz 55, 11; LCM 1, 2)

PŘÍPRAVA PROVINČNÍ KAPITULY

Mnišky v srdci kazatelské rodiny

Provinční kapitula bude zahájena 22. ledna 2006 v konventu Neposkvrněného početí
Panny Marie v Olomouci. Sekretářem přípravných prací jmenovala provinční rada
16. března 2005 fr. Damiána Němce.
Provinční rada dne 31. května 2005 stanovila přípravné komise pro apoštolát pod
předsednictvím fr. Pavla Mayera, komisi pro formaci a studium, které předsedá
fr. Benedikt Mohelník a komisi pro ekonomii, řízení a statut pod vedením fr. Martina
Dvořáka. Prosím bratry, aby zasílali své podněty a připomínky přímo předsedům
jednotlivých komisí.
Vyzývám všechny bratry a komunity k modlitbám za kapitulu a nového provinciála.
Modlitby ať začnou 7. srpna 2005 o vigilii sv. Otce Dominika.
fr. Alvarez Kodeda OP, provinciál
(ACPB 1/2005 z 28. 6. 2005)

ZPRÁVY Z ČESKÉ KONGREGACE SESTER
DOMINIKÁNEK
Sliby
8. srpna 2005 se doživotními sliby zasvětila Bohu sestra Dominika Kubíková OP.
27. srpna 2005 složila své první řeholní sliby sestra Amáta Sirotková OP.
27. srpna 2005 obnovila sliby na tři roky sestra Doubravka Rubešová OP.

Drazí bratři a sestry,
Srdečně Vás zveme na setkání s účastníky evropského setkání převorek
klášterů dominikánských mnišek dne 8. 9. 2005 v kostele sv. Jiljí v Praze.
Program:
18.30 nešpory – Eucharistie – hlavní celebrant P. Alvarez Kodeda OP
19.30 varhanní koncert prof. Jaroslava Vodrážky se zpěvy pražské komunity
mnišek
20.00 agapé v ambitech kláštera sv. Jiljí
Přípravu a průběh setkání budete moci sledovat také na internetové stránce
www.moniales.meeting.cz.
Všem, kteří nám pomáhají modlitbou nebo přispěli i finančně ze srdce
děkujeme. Další modlitební i finanční podpora je velice vítaná! (Naše
konto:168317319/0800, variabilní symbol: 9005)
Vaše sestry z Lysolaj
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OZNÁMENÍ
V červnu 2005 se dva zástupci České dominikánské rodiny fr. Jan Rajlich OP a s. Dita
Zdislava Haráková zúčastnili setkání Irské dominikánské rodiny. Informace o setkání
se nám, doufáme, podaří otisknout v příštím čísle OPuscula. Zájemci se zatím mohou
podívat na obrazový materiál na adrese: http://svetlo-zivot.cz/prezentace/irsko.pps.

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
4. 9.
4. 9.
5. 9.
6. 9.
6. 9.
7. 9.
11. 9.
15. 9.
18. 9.
19. 9.
21. 9.
23. 9.
26. 9.
28. 9.

S. M. Dominika Kubíková
S. M. Ludmila Havlíková
Fr. Petr Semík
S. M. Karola Juřicová
S. M. Benedikta Hübnerová
S. M. Michaela Lokvencová
Fr. Augustín Slivka
S. M. Emanuela Machů
Fr. Josef Boleček
S. M. Eduarda Zubková
S. M. Věra Hořáková
S. M. Josefa Strettiová
Fr. Savio Řičica
Fr. Česlav Plachý

34. narozeniny
32. narozeniny
34. narozeniny
80. narozeniny
32. narozeniny
34. narozeniny
31. narozeniny
80. narozeniny
35. narozeniny
95. narozeniny
80. narozeniny
10. výročí slavných slibů
47. narozeniny
61. narozeniny

BLAHOPŘEJEME!

PROSBY O MODLITBY
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

za magistra řádu
za jednání provinční kapituly bratří a volbu nového provinciála
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 naše bratry studenty ve Francii
˜ za farnost v Praze na Zlíchově a za misijní středisko na Barrandově
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MODLITBY JUBILEJNÍHO ROKU
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)
Září 2005: Hlásání Božího slova, apoštolát, kázání – jubileum laických
sdružení
bl. Hyacint M. Cormier
! Prosíme za věrnost řádu v jeho poslání pro spásu duší:ať neztenčeným způsobem
hlásáme Boží slovo, posilujeme víru věřících * a neúnavně hledáme cestu k těm,
kdo Boha neznají a v něj nevěří.
! Prosíme tě, Pane, za naše bratry a sestry v laických sdruženích, ať svatým životem
ve světě svědčí o tvé lásce a milosrdenství.

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.
ZÁŘÍ
1. Za právo a svobodu vyznání, aby je zaručily všechny vlády světa.
2. Za mladá církevní společenství, aby se hlásání Kristova poselství upevnilo
a zakořenilo v jejich místní národní kultuře.
3. Za děti a mládež, aby jejich rodiče na přímluvu svaté Ludmily plnili slib daný při
jejich křtu a nezanedbávali náboženskou výchovu.

LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA

LSSD – KALENDÁŘ AKCÍ
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LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ

14. - 16. 10. 2005 Vranov u Brna – setkání formátorů LS
26. 11. 2005 Hradec Králové – setkání České dominikánské rodiny
20. 5. 2006 Olomouc – zasedání provinční rady LS

MS HORNÍ NĚMČÍ (představená Marie Zdislava Machálková)
Dne 20. 8. 2005 uzavře sňatek manželský náš bratr Petr Dominik Juriga v kostele sv.
Petra a Pavla v Horním Němčí. Přejeme mu z celého srdce Boží požehnání a ochranu
Panny Marie.

SETKÁNÍ FORMÁTORŮ LSSD

MS JILEMNICE (představený Bedřich Petr Jiří Šimůnek)
Svátek svatého Dominika jsme oslavili společným setkáním s bratřími a sestrami
z Turnova a Všerub spolu s jilemnickými členkami třetího řádu svatého Františka,
čtením a rozjímáním odstavce KKC o Bohu všemohoucím, modlitbou radostného
růžence, potom mší svatou a nešporami v kostele a následným agapé na děkanství.

se bude konat ve dnech 14. - 16. 10. 2005 ve Vranově u Brna v duchovním centru při
klášteře paulánů (Vranov u Brna 7, 664 32, tel. 541 239 264, e-mail: dc-vranov@katolik.cz, www.dc-vranov.katolik.cz). Setkání je určeno především pro všechny, kteří se
podílejí na formaci členů LS; bylo by vhodné, aby každé sdružení mělo na setkání
svého zástupce. Setkání je také otevřeno všem dalším zájemcům. Program bude
zahájen v pátek večer a ukončen v neděli po obědě. Cena za ubytování podle typu
pokoje: 100-300 Kč/noc; cena stravného 300 Kč za celý pobyt.
doprava: Brno hl. nádraží (vlak) – tramvají č. 1 (směr Řečkovice) do zastávky
Semilaso v Králově Poli. Přejít asi 150 m k zastávce autobusu č. 43 (před vlakovým
nádražím Královo Pole), který jede na Vranov. POZOR! Nutno použít lístek MHD
pro 3. pásmo. Některé spoje autobusu č. 43 jedou pouze do Útěchova (asi 3 km před
Vranovem).
Přípravu setkání si tentokrát vzali na starosti členové ostravského sdružení LS.
Tématem setkání je „Apoštolát“. Na programu by měly být tyto přednášky:
1. P. Pavel Mayer OP: Formy apoštolátu
2. Řádoví světci – velcí apoštolové (sv. otec Dominik, fra Angelico, Růžena z Limy,
Martin de Porres, Jan Macias, Girolamo Savonarola, Pier Giorgio Frassati)
3. Martin Rosenbaum: Duchovní a psychologické předpoklady apoštolátu, charisma
normálnosti, umění naslouchat, ponechání svobody druhému člověku, hrdost na Krista
a církev.
4. Doktrinální poslání řádu, důraz na teocentrismus, vymezení a zdůvodnění poslání
laiků při apoštolátu, apoštolát podle církevních otců a církevních dokumentů.
5. P. Jan Rajlich OP: Apologetika – jak odpovídat na námitky či zažité omyly
(synkretismus, relativismus, astrologie, reinkarnace...)

Závazné přihlášky písemně nebo e-mailem s uvedením jména, adresy,
místního sdružení a termínu nástupu (pátek večer/sobota ráno) zašlete do
20. 9. 2005 provinční moderátorce. Pozdější přihlášky nebudou možné!

MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)
V červenci jsme uspořádali pouť na Svatý Kopeček u Olomouce. Sešlo se nás opravdu
hodně a společně jsme se v ambitech poutního kostela pomodlili krásnou křížovou
cestu. Odpoledne jsme si udělali prohlídku Hospicu na Svatém Kopečku. Ani se nám
nechtělo rozjíždět do svých domovů. V srpnu jsme společně s bratry dominikány
oslavili setkáním a mší svatou svátek svatého Dominika.
Dne 29. 8. 2005 zemřela ve věku 79 let naše dlouholetá členka Anna Kateřina
Vyvozilová. Ať odpočívá v pokoji.
V září budeme do sdružení přijímat šest nových členů a dva naši členové budou
skládat věčné sliby.
MS TURNOV (představený Lubomír Ondřej Janků)
Dne 5. června jsme prožili nádherné setkání s Boží milostí a to v České Kamenici
v kostele sv. Jakuba. Ve mši svaté, kterou celebroval Karel Jordán Červený, složila
sliby sestra Hana Magdaléna Klickaničová, která nás ochraňuje již 11 let. Na památku
této slavnosti věnovalo naše MS kostelu sv. Jakuba korouhev se symbolikou sv.
Zdislavy. To vše dokrášlovala hudební skupina SoliDeo z Děčína.
3. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Eva Terezie Chaloupská)
Dohodnuté termíny setkání jsou: Po 5. 9. 05 , Po 17. 10. 05, So 26. 11. 05 v Hradci
Králové, So 10. 12. 05 – rekolekce od 9:00 v kapli sv. Zdislavy, Po 9. 1. 06
Další informace najdete na adrese www.laici3ps.op.cz.
4. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Těším se na poprázdninové setkání členů našeho sdružení, které proběhne v sobotu
dne 3. září. Začínáme Chválami v 8,30, následuje mše svatá a pokračujeme ve velké
hovorně kláštera.
Prosím o modlitby za naši sestru Květuši Markétu Libenskou, která trpí těžkou
nemocí.

NOVÉ KNIHY
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5. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představený Jan Jáchym Beneš)
Volby rady a představeného sdružení
se budou konat ve čtvrtek 29. září 2005 od 18:30 hodin v klášteře sv. Jiljí v Praze.
Program volebního setkání bude následující:
– 18:30 mše sv. + nešpory
– diskuse o formaci
– společná modlitba k Duchu sv.
– volba nové rady a představené/ho sdružení
– agapé
Plán setkání
V tomto akademickém roce bychom se měli setkávat v sudé čtvrtky v klášteře sv. Jiljí.
Každé setkání začíná v 18:30 h. mší svatou a nešporami, poté následuje další program
ve velké hovorně nebo v kapli svaté Zdislavy. Termíny: 15. 9. – Martin Rosenbaum,
29. 9. – volby, 13. 10., 27. 10., 10. 11, 24. 11., 8. 12., 5. 1. 2006, 19. 1., 2. 2., 16. 2.,
2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6.

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

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

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

René Laurentin: Pojednání o Panně Marii
„Pojednání o Panně Marii“ vzniklo na počátku padesátých let, tedy těsně po
prohlášení dogmatu o Mariině nanebevzetí. Téměř vzápětí následovala další vydání
a nespočet překladů do celé řady jazyků. Kvalitu Laurentinova díla tedy důkladně
prověřil čas a výmluvným způsobem o ní vydává svědectví nebývalý ohlas, jehož se
knize dostalo.
Co zapříčinilo její úspěšnost? Jedná se o dílo veskrze předkoncilní, které však stále
odolává zubu času, a to i přes určité posuny, k nimž od té doby v katolické mariologii
nevyhnutelně došlo.Tajemství úspěchu tkví nejen ve šťastném propojení vědecké
solidnosti, jasnosti a stručnosti pojednání, ale rovněž v jeho metodě. Otec Laurentin
je živým svědkem vývoje a zároveň protagonistou katolické teologie dvacátého století,
proto se již v padesátých letech jeho zkoumání a výklad nápadně podobá metodám,
které požaduje Druhý vatikánský koncil, a ubírá se směrem, ve kterém pak pokoncilní
mariologie pokračuje.
Krystal OP (společně s KN), brož., 200 str. formátu B5, 235 Kč, vyjde v září

Raniero Cantalamessa: Tajemství proměnění Páně
Tato knížka doplňuje řadu meditací o Kristových tajemstvích v životě církve.
KN, brož., 143 str., 129 Kč
Murray Bodo a Susan Saint Sing: Cesta
světem, cesta nitrem
Duchovní obnova s Františkem a Klárou
z Assisi.
Paulínky, brož., 110 str., 115 Kč
Iain Matthew: Zasažen Bohem
Setkávání s Janem od Kříže.
KN, brož., 287 str., 250 Kč
Theodórétos z Kyrru: Historia religiosa
Bohumilá historie mnichů syrských a apofthegmata syrských otců.
Beneditinské arciopatství, brož., 142 str.,
280 Kč

NEKROLOGIUM
4. září 1955
zemřel ve Víceměřicích P. Stanislav Viceník. Narodil se 20. června 1879 v Bojkovicích na Moravě, sliby složil 7. října 1900 v Olomouci, na kněze byl vysvěcen
24. července 1904 ve Vídni. Působil ve Znojmě, Olomouci, Uherském Brodě a Praze.
Je spoluzakladatelem kláštera a sirotčince sester dominikánek v Bojkovicích. Poslední
léta svého života od roku 1950 sloužil sestrám dominikánkách ve Viceměřicích.
Pohřben je ve Víceměřicích. Ať odpočívá v pokoji.

8. září 1945
zemřel v Praze P. Bohumil Novák. Narodil se 18. srpna 1913 v Slabšicích v Čechách,
sliby složil 29. září 1933 v Olomouci a zde byl rovněž vysvěcen na kněze 29. června
1938. Byl ředitelem a vychovatelem Apoštolské školy (juvenátu) v Řevnicích, kde byl
během války juvenát umístěn. Pohřben je v Praze. Ať odpočívá v pokoji.

NEKROLOGIUM
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10. září 1975

MISIE V HANUŠOVICÍCH

zemřel ve Štýrském Hradci P. Rajmund Krause. Narodil se 31. května 1911
v Horním Hanychově u Liberce, profes složil 28. září 1935 v Olomouci a zde byl
rovněž ordinován 5. července 1939. Působil jako katecheta ve Znojmě. Po válce,
protože pocházel ze sudetské části Čech, byl vystěhován z Československa. Působil
pak ve Vídni, Retzu a Štýrském Hradci. Pohřben je ve Štýrském Hradci. Ať odpočívá
v pokoji.

22. – 31. 7. 2005

11. září 1945
zemřel v Praze bratr spolupracovník Vincenc Hruboš. Narodil se 16. prosince 1870
v Drslavicích na Moravě, sliby složil 15. ledna 1899 v Olomouci. Působil pak jako
zahradník v mnoha klášterech České provincie. Pohřben je v Praze. Ať odpočívá
v pokoji.

24. září 1935
zemřel v Plzni bratr spolupracovník Jáchym Pavlík. Narodil se 25. prosince 1871 ve
Lhotě u Jičína a sliby složil v Olomouci 28. ledna 1900. Byl si vždycky vědom toho,
že jeho úkolem je pomáhat bratřím kněžím v jejich apoštolátu. Od noviciátu pracoval
jako kuchař v Olomouci, Znojmě, Uherském Brodě a od 1. světové války až do své
smrti v Plzni. Pohřben je v Plzni. Ať odpočívá v pokoji.

27. září 1935
zemřel v Litoměřicích P. Lect. Sadok Verberger. Narodil se 17. října 1864 ve Zlíně
na Moravě, sliby složil 26. září 1883 v Olomouci, kněžské svěcení přijal 29. ledna
1888 ve Vídni. Působil v Praze a Znojmě. Od roku 1890 byl činný v Polsku, kde jako
odchovanec přísné observance napomáhal obnově polských klášterů. V Polsku
pracoval celých dvacet let. Po návratu do vlasti působil v Litoměřicích. Různými
články přispíval do časopisu Růže dominikánská. Pohřben je v Litoměřicích. Ať
odpočívá v pokoji.

MISIE V HANUŠOVICÍCH

Letošní pobytové misie se uskutečnily v severní výspě olomoucké arcidiecéze
– městečku Hanušovicích. Celý místní kraj je poznamenán svým dějinným
osudem. Po válce totiž byli odsunuti zdejší německy mluvící občané a na jejich
místo přišli většinou ateističtí obyvatelé, kteří se soustředili do nově postavených
sídlišť. Původní Hanušovice i se svým kostelem leží na vrchu, asi dva kilometry
od současného centra. To se vytvořilo v původní vesnici Holba spojené s Hanušovicemi poté, co byla postavena železnice a místní pivovar.
Místní věřící (mezi nimi zejména dvě mladé rodiny) nám v čele s místním
činorodým farářem, otcem Petrem Dolákem, připravili opravdu příjemné zázemí,
ve kterém jsme mohli působit. Skoro všichni se zúčastnili hned první mše, kterou
jsme slavili v den příjezdu – na svátek svaté Marie Magdaleny, patronky našeho
řádu, a také nás neustále podporovali svou modlitbou; po celý týden našich misií
byl celodenní výstav Nejsvětější Svátosti v místní kapličce. Ani my jsme
nepodceňovali skutečnost, že misie jsou především dílem Boží milosti a sobotu
– svátek svaté Brigity jsme věnovali rekolekcím, které byly tematicky zaměřeny
právě na misie.
V neděli jsme začali se samotnou misijní činností – totiž roznášením letáčků
do schránek lidí, které jsme hodlali oslovit. Ještě předtím ovšem jsme oslavili den
Páně slavnou mší svatou – část našeho týmu se vydala na svatoanenskou pouť do
nedalekého Starého Města. Také přijela další členka našeho týmu – naše terciářka
Markéta Váňová z Prahy.
V pondělí po roznesení zbytku letáčků začalo samotné obcházení domů
a rozhovory s jednotlivými lidmi, které jsme zároveň zvali na všechny připravované
akce. Tou dobou s námi již byla i sestra Vojtěcha, představená pražského kláštera
našich kongregačních sester. V úterý byla na programu novinka našich misií
nazvaná „Křesťané pro město“, kdy naši bratři velmi obětavě vydláždili prostor
kolem laviček. Tohoto dne také přijela Markéta Tomečková z Olomouce, čímž byl
celý misijní tým – otec Pavel, pět bratří kleriků, dva novicové, sestry Vojtěcha
a Markéta Váňová a tři členové našeho olomouckého misijního společenství –
Markéta Tomečková, Pavla Ráciková a Jiří Hošek – kompletní. Od středy začínal
pás odpoledních a večerních akcí, na které byli zváni všichni lidé z Hanušovic. První
byl na pořadu film Utrpení Krista od Mela Gibsona, který přitáhl množství zájemců.
Projekce se uskutečnila díky velkorysé technické podpoře pana Zatloukala, kterému
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patří naše vděčné díky. Sluší se také připomenout, že dopoledne bylo odpočinkové
– část z nás se vydala na „minipouť“ do nedalekých Králík a ostatní zase na Kralický
Sněžník.
Čtvrtek nabízel věřícím možnost zúčastnit se takzvaného Večeřadla a po mši
(která začínala jako v každý všední den v 18:00) byli všichni zváni na besedu
„Zeptej se kněze“, kde se mohli dotázat přítomných kněží (mimo otců Petra
a Pavla to byl i otec Jiří CSsR, kterému mnohokrát děkujeme za účast) na otázky
z okruhu náboženství, církevní i společenské tematiky. V pátek jsme měli možnost
prohlédnout si známý zdejší pivovar; za zprostředkování prohlídky děkujeme panu
místostarostovi Felnerovi. Další program zahrnoval zpívané pašije a následné
povídání otce Mariana z institutu Krista Velekněze (mnohokrát mu za ni
děkujeme, stejně tak i za jeho homilii, kterou pronesl v neděli na závěr misií)
a také komponovaný večer vzpomínek na Karla Kryla. Sobotní akcí byl společný
táborák, který byl jednoznačně nejhojněji navštívenou akcí zvláště co se týče dětí.
Misie jsme zakončili stejně, jako jsme je začali, slavnostní nedělní mší svatou.

Na závěr se patří hlavně poděkovat. Především Pánu, že dal, aby misie přes
dílčí nesnáze (kupříkladu různé nemoci) byly úspěšné a skutečně požehnané. Na
Něm také především záleží, jaké bude jejich skutečné ovoce. Naše díky patří také
otci Petru Dolákovi a všem věřícím, kteří nám připravili ze všech sil co nejlepší
podmínky. A díky patří i těm, kteří nám nezabouchli dveře, ale věnovali nám svůj
čas a mluvili s námi.
Za misijní tým fr. Ludvík O.P.

ZE SVĚTA
Modleme se za naše bratry a sestry v Iráku
V Iráku působí jak naši bratři (v Bagdádu a Mosulu), tak i sestry. V současné době
již po mnoho měsíců trpí – stejně jako ostatní Iráčané – nestabilní situací v zemi,
možným násilím, nepravidelnými dodávkami energií apod. Nadto jsou ohrožováni
jakožto křesťané; toto stále trvající ohrožení současná situace jen stupňuje.
V rozhovorech pro časopis IDI několik našich sester, které v Iráku působí
dlouhodobě, opakovaně vyjádřilo svou obavu, že západ (zvláště USA) špatně chápe,
oč Iráčanům jde a jací vlastně jsou. Dosavadní přístup západu tím nedává právě
nejlepší vyhlídky na uklidnění celé situace v zemi. Bratři a sestry, modleme se za naši
rodinu v Iráku!
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Novinky z Indického oceánu
Od loňského září působí v oblasti Indického oceánu už sedm bratří. Pět na ostrově
La Réunion a dva na Madagaskaru. Na Réunionu bratři působí ve farnostech, na
univerzitě a také prostřednictvím rozhlasu. Někteří z nich hodně cestují, podle toho,
kde je zapotřebí sloužit nedělní mši sv. Na Madagaskaru bratři vyučují v semináři
a zakládají růžencová bratrstva.
Tato misie, jako každá jiná, samozřejmě velmi potřebuje posilu dalších bratří, ale
i citlivý přístup. Na poutě a na nedělní mše sv. přicházejí velké davy lidí, nejen
křesťanů, ale i těch, kteří dosud setrvávají v místních pověrách, a ne všem se bratři
musejí zamlouvat. Stále se potýkají s problémy plynoucími z rozdílného sociálního
prostředí (bratři jsou z Francie) a z kulturních rozdílů.

Dominikáni v USA již 200 let
Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás
připravené od založení světa. (Mt 25, 34)
Již v 16. století působili na území dnešních Spojených států dominikánští kněží ze
Španělska, avšak jejich přítomnost nevyústila v založení provincie. Podobně první
biskup John Carroll pozval mezi roky 1786 a 1800 do Spojených států nejméně tucet
irských mnichů, ale většina z těchto hrdinných misionářů položila své životy
následkem žluté zimnice ještě předtím, než si našli trvalé místo k přebývání. Rovněž
několik francouzských misionářů přišlo a zase odešlo. Ale nakonec, díky vyslání čtyř
bratří z anglické provincie, nadto v době, kdy sama trpěla nedostatkem členů, byla
úspěšně založena v roce 1805 provincie sv. Josefa.
Od tohoto počátečního založení, na kterém se také podílel fr. Edward Dominic
Fenwick OP, byla provincie obdařena mnoha vynikajícími kazateli, misionáři, učiteli
a kněžími. Dosud se rozrostla do čtyř provincií (jakož i mnoha zahraničních vikariátů
a provincií), více než patnácti klášterů mnišek, třiceti kongregací a tisíců laiků,
asociací a skupin mládeže.

Kanonická vizitace provincie Francie
12. února – 13. března letošního roku absolvoval magistr řádu fr. Carlos Azpiroz
Costa OP spolu se sociem pro intelektuální život fr. Wojciechem Giertychem OP a fr.
Paulem Philibertem OP, profesorem pastorální teologie ve Fribourgu, vizitaci
provincie Francie.
Dominikáni byli z Francie vypovězeni v 18. století během francouzské revoluce.
V roce 1843 Lacordaire obnovil provincie Lyon a Toulouse, které byly v roce 1998
sloučeny do současné provincie Francie.
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Vizitace byla zahájena v pařížském klášteře Zvěstování Panny Marie, kde se
vzdělávalo 330 z 450 bratří žijících dnes v provincii. Součástí návštěvy byly
individuální rozhovory s šedesáti bratřími žijícími nebo asignovanými do tohoto
kláštera. Vizitátoři tak hovořili s badateli, spisovateli, misionáři, experty na
komunikaci, kazateli a kněžími, jejichž vyprávění je zavedla do Skandinávie, Iráku,
Alžíru, Maroka, Egypta, Izraele, Západní a Střední Afriky. S potěšením bylo zjištěno,
že v konventu každý pozorně naslouchá tomu druhému.
Ještě v Paříži navštívili klášter sv. Dominika, který sídlí ve stejné budově jako
uznávaný vydavatelský dům Editions du Cerf. Hrstka kněží a pár laiků zajišťují
aktivity tohoto největšího francouzského katolického vydavatelství.
Dalším cílem bylo Tours, kde místní bratři vytvořili program formace dospělých
s názvem Espaces Sainte-Catherine. Za Loirou potom sídlí sestry dominikánky La
Breteche (mateřinec Sester Uvedení Panny Marie do chrámu), které vizitátory zavedly
do svého prostorného kostela, ve kterém je pohřbena jejich zakladatelka, bl. Marie
Poussepin.
Příští zastávkou bylo Poitiers. Zdejší klášter leží jen pár kroků od baptisteria sv.
Hilaria ze 4. století. V klášteře je ubytováno mnoho starších bratří, jejichž zdravotní
stav vyžaduje zvýšenou péči. Dva ze zdejších mladších bratrů spustili pod záštitou
místního arcibiskupa monsignora Roueta projekt Klíče od Notre Dame, odehrávající
se ve zdejším románském chrámu Notre-Dame-la-Grande. Záměrem je obohatit
účastníky projektu kontakty mezi umělci a teology, světskými vědci a náboženskými
mysliteli. Smyslem projektu je evangelizace lidí působících v kultuře. Když se
vizitátoři arcibiskupovi zmínili, že pro tento úkol byli určeni dva z našich nejtalentovanějších bratří, odpověděl: „Děkuji. A vy si prosím povšimněte, že jsem vám
poskytnul svůj nejlepší kostel.“
Následovala návštěva studentátu v Lille, kde dvacet dva bratří podstupuje
teologickou formaci spolu s dalšími třiceti braty, kteří v klášteře bydlí. Převorství bylo
postaveno v roce 1950, jedná se tedy o nové a funkční budovy. Součástí návštěvy byla
i účast na mši v ulici Wattignies, kde působí dělničtí kněží a laičtí spolupracovníci ve
spojení s klášterem. Wattignies patří k chudým oblastem města.
Předtím, než se skupinka vydala znovu na západ, navštívila jižně od Paříže setkání
frankofonních evropských provinciálů, které se konalo za účasti představených
klášterů mnišek z téže oblasti. Dále následovaly návštěvy klášterů bratří v Rennnes
a v Lyonu.
V Lyonu, v klášteře Nejsvětějšího Jména žije 34 bratří a v klášteře sv. Abrahama
sídlí Ekumenické centrum, které vydává časopis Lumiere et Vie.
Poté se vizitátoři přesunuli do vinného kraje na sever od Lyonu, kde v překrásné
krajině žije komunita v La Tourette působící ve světoznámém Le Corbusierově
klášteře z roku 1950. Na hřbitově se návštěvnici pomodlili u hrobu fr. Vincenta de
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Couesnongle. Fr. Bruno Cadoré potom všechny zavezl do Paray-le-Monial. V tomto
středověkém městečku žije komunita mnišek.
Znovu v Paříži byli přijati ve svatojakubském převorství, které však již není na
tomtéž místě, kde ve 13. století působili Albert Veliký, Tomáš Akvinský a Mistr
Eckhart. Dnes je zde asignováno 65 bratří, i když někteří žijí mimo klášter. V klášteře
působí Leoninská komise (výzkum dějin působení papežů jménem Lev), známý
ekumenický institut ISTINA a je v něm umístěna významná Le Saulchoirská
knihovna.
Jeden večer v Paříží rovněž večeřeli s redaktory každonedělního dvouhodinového
televizního programu Jour du Seigneur. Pořad začali v roce 1950 vysílat dominikáni
a pokračují v tom dodnes. Jde o nejdéle pravidelně vysílaný celostátní program
francouzské televize!
Poslední část jejich návštěvy je zavedla na východ. Jako po celou dobu vizitace
cestovali vlakem a užívali si krásy stále se proměňující francouzské krajiny. Čas
strávený ve vlaku byl časem nejedné diskuse.
Ve Štrasburku leží konvent uprostřed univerzity. To zajišťuje velkou účast laiků
na každodenních oficiích i mši sv. V klášteře je umístěn rovněž noviciát a opět – jako
i na jiných místech – byli vizitátoři překvapeni krásnou, svěží liturgickou modlitbou.
V tomto klášteře byl v době druhého vatikánského koncilu asignován Yves Congar.
Na cestě do Nancy naši poutníci navštívili malou komunitu mnišek v Orbey, která
byla založena ve 13. stol. z Colmaru. V Orbey kázal Mistr Eckhart. Místo leží na
úbočí Vogéz, v krásné, tiché krajině. Nancy bylo prvním klášterem, který Lacordaire
obnovil po znovuuvedení řádu do Francie. V klášteře nyní žije asi tucet bratří. Předposlední zastávkou před Paříží byly Mety, kde je biskupem dominikán Pierre Raffin.
Francouzská provincie je mladá i starobylá, historicky i demograficky. Starší bratři
se zápalem hovoří o svých plánech a budoucích projektech. Jsou to lidé, jejichž srdce
nestárnou. Mladí bratři jsou rovněž plni energie a naděje. Také tato provincie – jako
jiné – ztratila na přelomu 60. a 70. let minulého století mnohá povolání a tak je zde
ještě nejedno volné místo, které čeká na zaplnění Ale přes všechny rozdíly starší
a mladší generace nalezla způsob, jak spolu žít a pracovat.
Poslední setkání bylo s Růžencovým apoštolátem, hnutím, které mnoha způsoby
symbolizuje úlohu dominikánů ve Francii. Jde o celostátní sdružení, které je zdrojem
nejen lidové zbožnosti, ale i inspirací pro katechety a pro formaci ve víře. Hnutí každý
rok pořádá pouť do Lurd, jíž se účastní více než třicet tisíc poutníků. Je to olbřímí
organizační úkol pro nejednoho bratra i laika.
Na závěr se vizitátoři setkali v Paříži s provinciálem. Po pěti týdnech cestování po
této provincii je zřejmé, že Bůh jí hojně požehnal a že budoucnost před ní leží
otevřená.
IDI 5/2005, přeložil Ivan František Bok
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MODLIT SE 15 DNÍ SE SVATÝM DOMINIKEM
Alain Quilici OP
Pátý den

MUŽ MODLITBY
Nikdy nešel blažený Dominik na odpočinek, dokud se nevěnoval dlouhé
modlitbě, často s tolika vzdechy a vzlyky, že to někdy probouzelo jeho
společníky... Tento blažený trávil takto více času modlitbou než
spaním... Zdržoval se od zahálčivých slov a mluvil vždy s Bohem nebo
o Bohu (VIE str. 44, svědectví bratra Viléma de Montferrat v kanonizačním procesu v Boloni).
Všichni, kteří žili s bratrem Dominikem, všichni, kteří se k němu více či
méně přiblížili, všichni svědkové, dotazovaní se zřetelem na jeho kanonizaci,
kladou důraz na intenzitu jeho modlitby. Dominik se modlí, jako dýchá. Není
z těch, kteří mají čas psát knihy, ani knihy o modlitbě. On se modlí. Tráví
většinu svého času modlitbou. Noří se do modlitby tak přirozeně a rychle,
jako se jiní, velká většina, pohrouží do spánku. Ihned usnout je milostí dětství.
Dominik je dítětem podle evangelia. Dítětem, které se ponoří do modlitby,
jakmile má chvilku. A jistě zvláště v noci. U něho je noc pro modlitbu.
Když byl ještě zcela mladým řeholníkem, jevil se už jako člověk, který se
zvláště věnuje modlitbě:
Byl jako oliva nalévající v plody, a jako cypřiš vysoko se pnoucí. Ve
dne, ba i v noci prodléval v kostele a bez ustání se modlil. Vyměřil si
i volnou dobu na rozjímání. Mimo klášterní zdi jej nebylo možno téměř
uvidět. Bůh mu udělil zvláštní dar slz za hříšníky, za ubožáky a zkormoucené. Jejich neštěstí cítil velmi hluboko ve svatyni svého soucitného srdce, jež uvnitř vřelo a navenek kypělo, takže se mu oči rozplývaly v slzách. Měl ve zvyku velmi často dlít v noci na modlitbách
a modlit se při zavřených chrámových dveřích k svému Otci. Nejednou
se i stávalo, že při modlitbě jeho srdce lkalo, sténalo a křičelo, takže
nemohl zabránit hlasitým stonům, které bylo možno zřetelně slyšet
i z daleka (LIB č. 12)
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Dominik jako lampa, která hoří v noci, plní Pánův příkaz: „Bděte
a modlete se v každé době“ (Lk 21, 36). Nemodlí se jen konečky svých rtů.
Vše se u něho stává modlitbou, modlí se tělem i duší. Rozohní se pro svého
Pána. Plane láskou k němu. Modlitba u něho odpovídá naléhavosti. Nemá čas
ke ztrácení. To, co se ztrácí, jsou duše. Těm, kteří jsou v bolesti, hrozí
zoufalství. Je třeba zasáhnout ihned.
U svatého Dominika zapůsobí mobilizace celé jeho bytosti v modlitbě.
Nemodlí se jen hlavou nebo svým srdcem. Modlí se svýma rukama, svými
pažemi, svými zády, svými koleny a nohama. Aby jeho modlitba byla vnitřní,
nemodlí se proto méně celým tělem.
Hojné slzy mu padají z očí. Vyjadřují hmotně jeho hluboké společenství
s utrpením trpících. Nejsou to jen slzy příležitostné, vyvolané podívanou,
která by ho na chvilku dojala. Jsou to slzy navyklé, protože on má ustavičně
na očích utrpení svého Pána a utrpení svých současníků.
Ve škole svatého Dominika se učíme modlit se celou svou bytostí.
Abychom ho mohli napodobovat, musíme ho nejprve pozorovat, jak to dělala
sestra Cecílie, která se neúnavně dívala na svého Učitele modlitby. Obsah
jeho modlitby je vyjádřen jeho postoji. Ony mluví samy. Zde některé hlavní
chvíle.
Abychom byli skutečně přítomni v skutečné přítomnosti Toho, ke kterému se
obracíme, musíme nejprve s vírou před ním padnout na zem v prostraci. Tak
se modlil hluboce skloněný před oltářem, jakoby to byl Kristus, kterého oltář
znázorňuje, nejen v této symbolické podobě, ale skutečně a osobně (M1).
Abychom vyjádřili postoj pokory, která jediná se sluší pro toho, kdo si je
vědom své nehodnosti, musíme se jen stát jedno s humus (zemí), udělat hlubokou prostraci svým tělem a strhnout tak celou svou bytost. Často se modlil
svatý Dominik tak, že se zcela vrhl na podlahu s tváří obrácenou k zemi (M2).
Protože je modlitba křesťana především napodobením modlícího se Krista
a protože modlitba Ježíše Krista dosahuje své dokonalosti na kříži, křesťan ví,
že musí projít křížem, aby vstoupil do pravé modlitby. Dívat se na kříž,
objímat ho, přitisknout se k němu, jak fra Angelico tak často maloval svatého
Dominika, znamená prodlužovat mešní oběť, znamená vstupovat do modlitby
s Ježíšem. Tak svatý Dominik se velmi rád díval zvláště na kříž. Díval se na
něj s nesrovnatelnou pronikavostí. Mnohokrát před ním poklekal (M4).
Ze všech postojů modlitby má křesťan nejraději modlitbu ve stoje. Již
první ekumenický koncil v Nicei v roku 325 předpisoval věřícím v Krista
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Zmrtvýchvstalého, že mají celebrovat ve stoje eucharistickou modlitbu
a projevovat tím, že již vstali z mrtvých. Svatý Dominik se rád modlí ve stoje.
Je tu prostě přítomen, ruce má rozevřené na znamení oběti, jako ten kdo
všechno přijímá, ten, kdo čerpá z Ježíšova otevřeného boku vodu, kterou
potřebuje k životu.
Často když byl svatý Dominik v klášteře, postavil se před oltář a bez
opírání či podpírání vztáhl ruce před sebe jakoby to byla otevřená
kniha (M5).
Aby se ztotožnil se svým Spasitelem, který se obětuje na kříži, má svatý
Dominik zvláště rád modlitbu s rukama rozpjatýma, s rukama vztaženýma
k nebi. Neříká se, že obdržel stigmata jako jeho současník František. On o to
ani neprosí. Ale chce plnit Pánovu výzvu, aby nesl jeho kříž a tak si zasloužil
být nazván jeho učedníkem. Viděli tak jindy svatého Otce Dominika jak se
modlí s rukama rozevřenýma, vztaženýma v podobě kříže, a stojí s tělem tak
přímým, jak jen mohl (M6).
A stále v postoji člověka stojícího si osvojuje svatý Dominik originální
postoj jako šíp vystřelený z luku. Vzpíná se k Pánu. Vymršťuje se, nebo se
spíše nechá vymrštit k němu mocí Ducha svatého, který je v nás mocným
hybatelem modlitby.
Viděli ho často, jak se vzpřimuje celou svou postavou k nebi jako šíp
vystřelený do vzduchu. Vztahoval ruce nad hlavu, ruce silně napjaté
a spojené k nebi nebo lehce otevřené, jako by něco z nebe přijímal
(M7).
Dominik je ponořen do modlitby jako v destilačním přístroji, který cedí,
očišťuje ho, proměňuje ho a destiluje všechny jeho myšlenky a všechno jeho
nadšení, aby ze sebe udělal dokonalou oběť. Není to tak, že by se modlil svým
tělem, ale spíše se jeho tělo stalo modlitbou. Je dokonalým vyjádřením toho,
co říká svatý Pavel: „I my, ačkoli už máme první dary Ducha, i my sami
uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla“
(Řím 8, 23). Dominikovo vzlykání při jeho modlitbě, jeho různé tělesné
postoje a též skutečnost, že je tato modlitba konána v noci, to vše ukazuje, jak
se modlitba proměňovala v něho.
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To proto, že se nemodlí za sebe. Modlí se stejně jako Kristus za jiné. Nechává Pána, aby v něm započal toto nové utváření jeho stvoření, které chce
pro celý svět. „Celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud“ (Řím 8,
22).
Originalita modlitby svatého Dominika je právě v tom. Jeho modlitba je
činná stejně jako jeho kázání. Protože se od jeho kázání neliší. Je jeho činnou
noční tváří. Ve dne rozsévač rozsévá. V noci Pán dává semeni vrůst. Den
věnuje Dominik lidem a kázání. Noc věnuje Bohu a modlitbě. Jedno je
neodlučitelné od druhého jako modelování hlíny a její vypalování v peci.
Jedno a totéž dílo, jeden a tentýž cíl, vycházející z jedné a téže starosti: spása
duší.
z francouzského originálu Prier 15 jours avec saint Dominique
vydaného nakladatelstvím Nouvelle Cité přeložila S. M. Zdislava Černá OP
pokračování příště

Kříž – obraz autentického lidství
Anselm Grün
Kříž nám ukazuje cestu, jak se stát opravdovými lidmi. K tomu patří, abychom
přisvědčili k protikladům, které v nás vězí. Patříme současně zemi a nebi. Jsme
rozprostřeni mezi světlem a tmou, mezi Bohem a člověkem, mezi mužem a ženou,
mezi výšinami a hlubinami, mezi dobrem a zlem. Člověk je kříž. Kmen kříže je
vetknut v zemi. Člověk patří zemi. Ani ten, kdo jde duchovní cestou, se nemůže ze
země vymanit. Rádi bychom se sami natolik měli v rukou, že bychom se zbavili
všeho pozemského a patřili pouze Bohu. To je však iluze, do které se mísí pyšná
touha povznést se nad všechno pozemské. Půda, z níž se tyčí kříž, to je naše
povaha, naše individuální minulost, to jsme my, jak jsme byli přivedeni na svět
svými rodiči, jak jsme byli vychováni, jaké nahodilosti nás potkaly, tím vším jsme
přece byli trvale poznamenáni. K této půdě patří i náš stín, všechno nezvládnuté
a potlačené, co nás mrzí, čemu bychom nejraději nedovolili vystoupit na povrch,
proti čemi vnitřně protestujeme, protože to kazí náš ideální obraz.
Svislý sloup kříže směřuje do výšky, ční k nebesům. Duch nás napřimuje
a směřuje vzhůru. Nespočíváme sami v sobě, musíme vyjít ze sebe, vypnout se nad
sebe samé. Nemáme v povaze uzavřenost, jsme otevření; naší povaze je vlastní
očekávání doteku Boží milosti. Milost ale doplňuje povahu tím, že se s ní střetává,
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a tím ji otevírá pro zcela jiného Boha. Vertikála, která se vzpíná k nebesům, je ale
zapuštěna do země. Nemůžeme ze země uniknout a vrhnout se do nebe. Ač
zaražení v zemi, musíme se natahovat k nebi, ač uvízlí ve tmě, musíme se otevírat
světlu a s hříchem na bedrech musíme hledat Boha. Kříž nás napíná mezi póly
nebe a země, mezi světlem a tmou, Bohem a hříchem. Tohoto napětí se nemůžeme
nijak zbavit, musíme je vydržet. Patří totiž k naší podstatě.
Horizontála nás staví do společenství s lidmi. Nikdy nejsme sami pro sebe, ve
všem jsme ovlivňováni jinými lidmi, a svou existencí působíme na lidi kolem sebe.
Kříž nás vyzývá, abychom se otevřeli ze zaujatosti sebou samými a uvolnili se
z neustálého kroužení kolem sebe, a tak se solidarizovali se všemi lidmi. Když
zvedáme ruce v gestu kříže, cítíme tuto otevřenost a solidaritu. Nenecháváme si
nic pro sebe, otevíráme se druhým, aby k nám přišli, necháme se od nich
zasáhnout, ano i zranit. V gestu kříže jsme nechráněni. Zde je na kříži vidět
podstatný rozdíl proti buddhistickému ideálu člověka. Pro buddhismus je příčinou
všeho utrpení styk se světem. Proto se má člověk tohoto styku vzdát, i svého já,
které k tomuto dotyku přivolí. Pak je člověk zbaven utrpení. Kříž však nezprošťuje
styku, naopak nás styku se světem a lidmi vystavuje. Nejde o potlačení ,já’, ale
o prolomení křečovitého sevření v sobě, abychom se vůči lidem otevřeli a dovolili
dotyk, zasažení nebo zranění.
Vertikála a horizontála se křižují v bodě, který symbolizuje střed člověka.
Rozpjatost mezi nebem a zemí a vodorovně mezi lidmi nemá za následek
rozervanost jen tehdy, když spočíváme v tomto středu. Jen proto, že horizontála
je nesena vertikálou, neztrácíme se v druhých. Naše obrácení se k světu vychází
z tohoto středu. Jeho smysl je v tom, abychom v sobě objevené protiklady
nevylučovali, ale v sobě sjednocovali. Své celosti dosahujeme, jen když tyto
protiklady v sobě spojíme a sneseme. Kříž vnáší řád do naší protikladnosti. Kříž
jako naše spása znamená, že přijímáme vnitřní rozpolcenost, že sneseme v sobě
nevyřešené konflikty a že se v tomto napětí můžeme čím dál víc pro Boha rozevřít.
Kříž nám neukazuje jen spásu jako celost, ale ukazuje nám také cestu k ní. Naše
cesta k Bohu, na níž stále postupujeme v sebeovládání, není nikdy jednosměrná,
ale je to cesta křížová, plná bolestných střetů. Když si myslíme, že jsme udělali
krok kupředu, příčné břevno nás zase převrátí. Když si myslíme, že jsme zahlédli
něco z Božího světla, zachvátí nás temnota v nepoznané míře. Naše cesta vede
stále nahoru a dolů. A když kladně přijmeme to neustálé střetávání s Bohem, kdy
nás stále vyhzuje z dráhy, jdeme k němu správnou cestou, křížovou cestou, která
nás stále více otevírá pro Boha a pro lidi; je to cesta lásky, na níž jsme otevřeni
dotyku lidí a zraňováni, až těmito ranami může proniknout Boží láska, která nás
může proměnit a vyhojit.
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