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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

11. - 12. listopadu 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 

2 v HISTORICKÉ SYMPOSIUM

„100 LET ZÁPASŮ“
JUBILEUM OBNOVENÍ ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE

Historické symposium 11. – 12. listopadu 2005

v

Česká dominikánská provincie

pod záštitou

Mons. Dominika Duky OP, biskupa královéhradeckého

a

fr. Alvareze Kodedy OP, provinciála České dominikánské provincie

v rámci oslav 100. výročí obnovení České dominikánské provincie
Bl. Hyacintem Cormierem OP

všechny srdečně zve k účasti na historickém symposiu „100 let zápasů“

11. – 12. listopadu 2005; začátek vždy v 9 hodin
v prostorách barokního refektáře

Klášter dominikánů, Husova 8, Praha 1

Přednášející:

Dominik Duka OP, Wolfram Hoyer OP,

Aquinas Gabura OP, Helena Pavlincová,

Jan SpieŜ OP, Damián Němec OP,

Štepán Filip OP, Hilár Štefurik OP,

Viliam Dóci OP, Kenneth Gumbert OP

Pavel Konzbul

v rámci symposia proběhne prezentace filmu SAVING GRACE
o životě dominikánské provincie v době komunistické totality

Více informací na www.op.cz
Srdečně zvou bratři dominikáni

vstup volný
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SLUŽBY PROVINCIALÁTU OLOMOUCKÝ KONVENT
provinciál: Út 9 - 11; 14 - 16 (kromě úterků,
kdy je zasedání provinční rady), Čt 9 - 11

KAZATELSKÉ STŘEDISKO
Tým KS se schází každé 3. pondělí v měsíci
(vyjma prázdnin) v klášteře sv. Jiljí v Praze.
Listopadové setkání odpadá, další setkání se
bude konat 19. 12.  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

Setkání Laických sdružení sv. Dominika
3. pražské – 26. 11. v Hradci Králové
4. pražské – 5. 11. v  8:30 v kapli sv. Zdislavy
5. pražské – 10. a 24. 11. v 19:30 ve velké
hovorně kláštera

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!

Mariánská pobožnost
3. 11. 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.

VEČERNÍ EVANGELIZAČNÍ ŠKOLA

VEŠ je roční večerní kurz, jehož cílem je

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

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

přednáškový sál kláštera:
Čt 10. a 24. 11. v 19:30 fr. Pavel Mayer:
Úvod do knih Písma svatého
Čt 17. 11. v 19:30 fr. Benedikt Mohelník:
Úvod do liturgie

společenství při klášteře:
Út 20:15 Četba Summy sv. Tomáše Akvin-
ského (vede fr. Benedikt Mohelník)
St 6:40 Ranní modlitba a snídaně pro mládež
(doprovází fr. Jindřich Poláček)
St 19:30 Misijní společenství (vede fr. Pavel
Mayer)
St 19:30 Neokatechumenát – bohoslužba
slova (doprovází fr. Antonín Krasucki)
Čt 19:30 Společenství mládeže Zacheus (vede
fr. Jindřich Poláček)
Čt 19:30 Společenství Zbytek Izraele (vede
fr. Antonín Krasucki)
Ne 19:00 Společenství starších skautů
(doprovází fr. Damián Němec)

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

Vše o sv. Dominikovi, seznam pramenů, každý pracovní den od 7:00 do 8:15 modlitba
galerie obrázků. Vaše podněty, nápady i ma- růžence; kontaktní osoba: Miloslav Pletánek,
teriály k doplnění můžete zaslat na adresy tel.: 736 248 037
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

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 za-
stavení zla potratů“; kontaktní osoba: Marké-
ta Tomečková, tel.: 606 739 313

Brno: před vchodem do porodnice na Obil-
ním trhu
každý pracovní den od 10 do 12 hodin mod-
litba žalmů; každá 2. sobota v měsíci modli-
tební Pochod pro život; kontaktní osoba:
Libor Halík, tel.: 721 211 477

PŘÍPRAVA PROVINČNÍ KAPITULY
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 18. 10. 2005 schválila složení přípravných komisí takto:
Komise pro formaci a studium: ffr. Benedikt Mohelník (předseda), Pavel Mayer,
Vojtěch Soudský, Martin Dvořák, Štěpán Filip, Damián Němec a Efrém Jindráček.
Komise pro ekonomiku, řízení a statut: ffr. Martin Dvořák (předseda), Damián
Němec, Savio Řičica, Cyprián Suchánek, Antonín Krasucki.
Komise pro apoštolát, dominikánskou rodinu a liturgii: ffr. Pavel Mayer
(předseda), Cyprián Suchánek, paní Dagmar Ester Kopecká a pan Martin Rosenbaum.
Předsedům přípravných komisí mohou zasílat své podněty k provinční kapitule jak
bratři z provincie, tak i ostatní členové dominikánské rodiny; na základě pozvání
předsedy komise se mohou účastnit přímo i na práci a jednáních přípravných komisí.
Všechny členy dominikánské rodiny naléhavě vybízím jak k soukromým, tak
společným vytrvalým modlitbám za zdar kapituly. Zvláštní prosby za kapitulu ať jsou
zařazeny do liturgických přímluv do prosince 2005 aspoň jednou týdně, v době
bezprostřední přípravy od ledna 2006 a v době konání kapituly denně.
Ve sv. Otci Dominiku Vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

fr. Alvarez Kodeda OP, provinciál
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SETKÁNÍ DOMINIKÁNSKÉ RODINY
26. 11. 2005 V HRADCI KRÁLOVÉ

Milé sestry, milí bratři a přátelé dominikánské rodiny,

zveme Vás všechny na tradiční společné setkání, které se bude konat 26. 11. 2005
v Hradci Králové.

Tématem letošního setkání bude Eucharistie. Setkání bude zahájeno v 8:30 hodin
modlitbou růžence a v 9:00 hodin mší svatou v katedrále Svatého Ducha; po mši svaté
bude následovat agapé v prostorách Nového Adalbertina, úvodní slovo otce
provinciála fr. Alvareze Kodedy OP a přednáška o Eucharistii. Odpolední část
programu bude vyhrazena práci ve skupinách na témata Historie České dominikánské
provincie, Městské misie, Dominikánská rodina ve světě. Pro zájemce, kteří se budou
moci zdržet déle, bude připravena večerní agapé a dominikánský klub. I pro letošní
setkání máme přislíbenu účast zahraničního hosta, měl by k nám přijet fr. Chrys
McVey OP, socius magistra řádu pro apoštolát a generální promotor pro dominikán-
skou rodinu. Pravděpodobně dorazí i zástupci irské dominikánské rodiny.

Podrobné informace o programu jsou k dispozici na přiložené pozvánce.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Za kazatelské středisko Ester
Další informace

Prosba o finanční příspěvky: Prosíme vás, bratři a sestry, o finanční příspěvek na
organizaci setkání (pronájem sálu, ozvučení, příprava materiálů, nákup občerstvení,
ubytování zahr. hostů,....). Všechny dary budou náležitě vyúčtovány; můžeme vám
také vydat potvrzení o daru snižujícím základ daně.
Finanční spojení: 122918389/0800 (ČS), var. symbol 687

Prosba o pomoc s občerstvením: Prosíme vás, bratři a sestry, všichni, kdo můžete,
přivezte s sebou cokoli dobrého pro obohacení společného stolu – koláče, buchty,
zákusky, ... to vše bude vítáno.

Prosba o pomoc s přípravou: hledáme dobrovolníky, kteří by mohli pomoci
s přípravou a organizací setkání již ve čtvrtek nebo v pátek odpoledne/večer; nocleh
pro ně bude zajištěn; hlaste se prosím u sestry Dominiky

Ranní útočiště: pro účastníky setkání, kteří přijedou v sobotu brzo ráno, bude od 6:30
hodin na biskupství k dispozici místnost s malým občerstvením a sociální zařízením

Dominikánský klub: účastníci klubu, kteří se chystají v Hradci Králové přenocovat
ze soboty na neděli, nechť si s sebou vezmou karimatku a spací pytel

Hlídání dětí: bude zajištěno po celou dobu programu vyjma mše sv., oběda a domi-
nikánského klubu; kdo by se chtěl podílet na této službě či přispět finančně na její
zajištění, ať se obrátí na sestru Dominiku

Ubytování poutníků: ubytování v Adalbertinu je třeba objednat do 7. 11. u sestry
Dominiky; další možnosti ubytování lze najít na www.hradeckralove.cz

HOTELOVÝ DŮM – UBYTOVNA, Heyrovského 1177, Hradec Králové
ředitelství: tel./fax: 495 511 321, recepce: tel.: 495 511 175, e-mail: havlova@hotelovydum.cz
dvojlůžkové pokoje se základním vybavením, koupelna společná vždy pro dva pokoje, WC
společné na patře, kuchyňka na patře, prodejna (potraviny, drogerie, trafika) v budově
Cena ubytování: 200 Kč lůžko/noc; 280 Kč pokoj/noc (dvojlůžkový pokoj obývaný jednou
osobou). Platební podmínky: hotově (platba předem), na zálohovou fakturu

PENZION JITKA, Jitka Štemberová, Sportovní 525, 500 09 Hradec Králové - Malšovice
tel: 495 263 658, 732 177 233
Ubytování v rodinné vile v klidné části Hradce Králové. Vzdálenost od historického centra
města 5 min. K dispozici jsou 3 dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení, kuchyňka
Cena ubytování: od 300 Kč na osobu a den

UBYTOVNA MĚSTSKÉ LESY HRADEC KRÁLOVÉ, Přemyslova 219, H. Králové 500 08
tel.: 495 272 656, fax: 495 272 676, e-mail: petrik.mlhk@vslesy.cz
Ubytování ve 2 až 4 lůžkových pokojích (kapacita 45 míst) a dvou apartmá, k dispozici
kuchyňka, parkoviště.

UBYTOVNA UNISIM, Vážní 848, Hradec Králové 500 03
levné ubytování ve Skladištní oblasti v Hradci Králové (bývalé Stavocentrum)
tel.: 495 542 702 (recepce, služba 24 hod), tel/fax: 495 546 801 (kancelář)
3 a 4 lůžkové pokoje, nové sociální zařízení a kuchyňky na patře, možnost drobného
občerstvení, bezproblémové parkování u budovy, dobrá obslužnost MHD, zastávky 50 m
Cena ubytování 110 Kč/den vč. DPH

Ubytování v Adalbertinu: ceny za jednu noc a jeden pokoj včetně snídaně:
jednolůžkový pokoj 400,- Kč, dvoulůžkový pokoj 600,- Kč, čtyřlůžkový pokoj 1.200,-
Kč. Parkovné pro auto na dvoře Nového Adalbertina 100,- Kč na den.

Parkování: na náměstí od 8 do 14 hodin placené (10 Kč za prvních 30 min., 15 Kč
za každou další půlhodinu); pod kopcem u stadionu zdarma (asi 5 min. pěšky od
Adalbertina)

Příležitost ke svátosti smíření: viz rozpis u vchodu do kaple

Texty pro společnou modlitbu budou k dispozici

PROSÍME O VČASNÉ ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SETKÁNÍ (do 20. 11. 2005)

S. M. Dominika Bohušová OP, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 625; 603 229 688, e-mail: dominika@diecezehk.cz
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OZNÁMENÍ
P. Metoděj Karel Kočí OP byl s účinností od 1. července 2005 uvolněn z funkce
administrátora Římsko-katolické farnosti u kostela sv. Matěje Praha – Dejvice
a rektora klášterního kostela sv. Václava Praha – Dejvice a byl jmenován a ustanoven
administrátorem Římsko-katolické farnosti u kostela sv. Františka z Assisi Praha –
Chodov (Na Sádce 1296/18, 149 00 Praha 4 – Chodov, tel. 272 934 261, e-mail:
fara.chodov@volny.cz, http://kcjm.duch.cz/farnost).

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
  4. 11. Fr. Jan Rajlich 51. narozeniny
  5. 11. Fr. Benedikt Mohelník 35. narozeniny
  9. 11. S. M. Břetislava Holubníčková 85. narozeniny
10. 11. S. M. Diana Dvořáková 47. narozeniny
13. 11. S. M. Antonína Benešová 79. narozeniny
17. 11. S. M. Slavomíra Měřičková 75. narozeniny
23. 11. S. M. Jacka Křižanovská 39. narozeniny
26. 11. S. M. Pavla Dobalová 52. narozeniny
27. 11. S. M. Kateřina Jochcová 47. 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 naše bratry a sestry, kteří kdekoli na světě trpí kvůli výkonu své služby.

V těchto dnech zvláště v Iráku.

˜ 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

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)

Listopad 2005: Sliby a jejich obnova – jubileum Sdružení kněží a jáhnů sv.
Dominika
sv. Otec Dominik

! Prosíme za pravdivé prožití obnovy našich slibů: ať nás pevně připoutávají ke
Kristu, navzájem nás spojují jako řeholní rodinu v naší službě * a pro svět jsou
viditelným svědectvím o hodnotách Božího království.

! Prosíme za naše kněze a jáhny ze Sdružení sv. Dominika.

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.

LISTOPAD

1. Za manžele, aby v denním životě dokázali žít podle příkladu svatosti mnoha jiných
manželských dvojic.

2. Za misijní představené, aby si stále důsledněji byli vědomi své povinnosti péče
o stálý duchovní růst svých kněží.

3. Za všechny zemřelé, aby naše modlitba doplňovala lásku, kterou jsme jim nestačili
projevit za jejich života.
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PROSBY ZA KAPITULU

Neděle

I. VEČERNÍ CHVÁLY 
Pane (Bože), povolal jsi nás ke službě kázání podle řehole sv. Augustina, * ať nás
jeho duch a rozvaha vedou při uskutečňování záměrů (generální, provinční) kapituly.

RANNÍ CHVÁLY 
Pane (Bože), rozmnož naši lásku k sobě navzájem a ke všem lidem, * aby se naše
srdce upevňovala ve svatosti. 

II. VEČERNÍ CHVÁLY 
Zavázali jsme se, Pane (Bože), k apoštolskému způsobu života podle ducha sv.
Dominika a k řeholní kázni, * upevňuj svou milostí naše zasvěcení. 

Pondělí

RANNÍ CHVÁLY 
Pane (Bože), milostivě pomáhej našim bratřím kapitulářům, * a dovrš v nich dílo víry
a každý dobrý a odvážný úmysl. 

VEČERNÍ CHVÁLY 
Pane Ježíši Kriste (Bože), dej, ať usnesení kapitulářů pomáhají bratřím tak napodo-
bovat tebe (Krista), * aby se učili spojovat svůj řeholní život s požadavky apoštol-
ského poslání. 

Úterý

RANNÍ CHVÁLY 
Pane Ježíši Kriste (Bože), když se učíme shodně smýšlet a jednat v tobě (v Kristu),
* chraň nás před vzájemnými rozpory a veď nás k dokonalé jednotě. 

VEČERNÍ CHVÁLY 
Pane Ježíši Kriste (Bože), jestliže se někdo z nás zdá být moudrým v očích tohoto
světa, kéž se stane pro svět pošetilým v tobě (v Kristu); * aby neklamal sám sebe, ale
byl skutečně moudrý. 

Středa

RANNÍ CHVÁLY 
Pane Ježíši Kriste (Bože), jsme tvé tělo (jsme tělo Kristovo) a syny sv. Dominika, údu
tvého těla (tohoto těla), a usilujeme o lepší dary, * dej, abychom byli maličkými ve
zlém a vše konali s mužností a láskou. 

VEČERNÍ CHVÁLY 
Pane (Bože), milostivě provázej naše bratry, kteří se shromáždí (shromáždili) na
kapitule, * veď jejich kroky k šíření spásy a vždy je ochraňuj svou mocí. 

Čtvrtek

RANNÍ CHVÁLY 
Pane (Bože), dej všem bratřím, zvláště těm, kteří se účastní kapituly, * aby byli věrní
a bdělí k požadavkům církve a k potřebám naší doby. 

VEČERNÍ CHVÁLY 
Pane (Bože), svou mnohotvárnou milostí otevři naše srdce, abychom dovedli se všemi
lidmi hovořit jako se svými bratry a sestrami, * a dej nám v jejich slovech poznat tvůj
hlas. 

Pátek

RANNÍ CHVÁLY 
Pane (Bože), obrať utrpení našich bratří, kteří se nemohou pro pronásledování
zúčastnit kapituly, * v radost, kterou jim nikdo nevezme. 
nebo:
Pane (Bože), obrať utrpení našich nemocných a starých bratří, které ti obětují za bratry
účastnící se kapituly, * v radost, kterou jim nikdo nevezme.

VEČERNÍ CHVÁLY 
Pane Ježíši Kriste (Bože), osvěcuj Duchem svatým naše bratry shromážděné na
kapitule, * aby vždy s velkou důvěrou vydávali svědectví o tobě (o živém Kristu). 

Sobota

RANNÍ CHVÁLY 
Pane (Bože), ať na přímluvu Panny Marie, Královny apoštolů a Matky milosrdenství,
moudře a odhodlaně plníme své poslání, které nám bylo svěřeno, * a tak sloužíme
církvi a všem bratřím a sestrám. 

K MODLITBĚ BĚHEM DNE 
Na konci modlitby po Amen se může použít následující klauzule: 
V.: Na přímluvu nejsvětější Panny Marie, ochránkyně našeho řádu, ať se nad námi
smiluje a spasí nás Kristus Pán, který je dobrý a miluje všechny lidi. 
V.: Dobrořečme Pánu.
R.: Bohu díky. 
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LSSD – KALENDÁŘ AKCÍ  2005/2006
26. 11. 2005 Hradec Králové – setkání České dominikánské rodiny
20. 5. 2006 Olomouc – zasedání provinční rady LS
20. - 22. 10. 2006 Vranov u Brna – setkání formátorů LS

SETKÁNÍ FORMÁTORŮ VE VRANOVĚ U BRNA
Ve dnech 14. - 16. 10. 2005 proběhlo ve Vranově u Brna tradiční setkání formátorů.
Setkání se zúčastnilo 35 členů LSSD ze 14 místních sdružení, otcové Pavel Mayer OP
a Jan Rajlich OP, novicové fr. Matouš Gazdoš OP a Albert Kilberger OP a náš bývalý
člen Petr Beneš CSsR, který v současnosti působí jako jáhen na Svaté Hoře
u Příbrami. Přípravu programu měli na starosti členové ostravského sdružení LSSD.
Součástí setkání, které bylo věnováno tématu Apoštolát, bylo společné slavení mše
svaté, modlitba liturgie hodin, práce ve skupinkách a přednášky na témata: Formy
apoštolátu (Pavel Mayer), Apologetika (Jan Rajlich), Duchovní a psychologické
předpoklady apoštolátu (Martin Rosenbaum), Misie (Petr Beneš) a Doktrinální poslání
řádu (Tomáš Machula). Záznamy některých přednášek jsou k dispozici na internetu:
http://jilji.op.cz/vranov/knihy.pps – prezentace o. Jana Rajlicha
http://jilji.op.cz/vranov/voice003.mp3 – přednáška o. Jana Rajlicha
http://jilji.op.cz/vranov/voice005.mp3 – část diskuse nad tématy skupinek
http://jilji.op.cz/vranov/voice006.mp3 – přednáška Tomáše Machuly
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě setkání, všem přednášejícím za přínosné
přednášky a všem účastníkům za milé společenství.
Program příštího setkání, které je plánováno na 20. - 22. 10. 2006 opět ve Vranově
u Brna, si vzali na starosti členové plzeňského a všerubského sdružení. Těšíme se na
to, co si pro nás připraví (.

Ester

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS BRNO (představený Ladislav Tarsicius Malinka)
Na svátek Růžencové Panny Marie v kostele sv. Michala Archanděla, který je vlastně
kostelem růžencovým, slavil obláčku bratr Štěpán Albert a dostal řádové jméno
Lukáš. Účast věřících byla veliká, protože byl první pátek měsíce října. Agapé, které
následovalo, mělo postní charakter, ale nálada byla povznášející.

3. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Eva Terezie Chaloupská)
Dohodnuté termíny setkání jsou: 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)
V pondělí 3. 10. 2005 překročila práh Věčnosti členka našeho sdružení sestra Květa
Markéta Libenská. Do poslední chvíle v hospicu sv. Lazara v Bohnicích přijímala
svátosti. V padesátých letech byla dlouhých 10 let nevinně vězněna pro své politické
názory a po prožití opravdu těžkého života ji Pán zavolal v jejích 81 letech. Zastavme
se na chvíli a pomodleme se za ni.
V sobotu 5. 11. při setkání našeho sdružení mezi nás přijmeme Ing. Jarmilu Brožovou,
kterou oslovila dominikánská spiritualita a chce se stát členkou našeho sdružení.

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

Proč jsem se stal dominikánem
Narodil jsem se jako chudý chlapec, a jako chudý chci žít i zemřít. Nic z tohoto

světa si neodnesu, vše patří Pánu Bohu. Považuji se jen za poutníka na této zemi. To,
co jsem od Pána Boha dostal, chci opatrovat jako mně propůjčené. Chci dělat dobré
skutky lásky k bližnímu pro Boží království. Proto je také mým patronem sv. Martin
de Porres OP. Chci se naučit žít jako on, ne pro sebe, ale pro druhé, aby se nikdo
necítil osamocený a nešťastný.

Svatý Martin de Porres, řeholník, laický bratr dominikán, se narodil 9. 12. 1569
v Limě v Peru jako syn Španěla a černošky, propuštěné z otroctví. Tento jeho původ
byl nejčastější příčinou posměchu a nadávek, kterými byl častován od nejútlejšího
dětství. Vyučil se ranhojičem a v patnácti letech vstoupil v rodném městě do domini-
kánského řádu jako laický bratr. Je smutné, že i v tomto prostředí nebyl ušetřen
ponižování. Nesčíslněkrát byl nucen vyslechnout podobné poznámky jako – hodil by
se lépe pro práci na galejích apod.

Sv. Martin všechny ústrky snášel mlčky a i když ho velmi bolely, nedával na sobě
nic znát. Všechno toto své trápení nabízel rád Panně Marii, jako smírnou oběť za
druhé. Jeho nesmírná pokora se osvědčila při velké epidemii, která v tom čase v Limě
propukla. Nebylo nad něho obětavějšího ošetřovatele nemocných. Navíc velkou péči
věnoval sirotkům, kterým nemoc vzala rodiče. Jeho klášter se stal brzy útočištěm
všem zoufalým a nemocným.

Zanechal po sobě velké dílo křesťanské lásky. Tento malý ubohý černoušek se stal
velikým právě touto láskou a je nám příkladem trpělivostí, snášenlivostí a odpuštěním.

Tento světec je moje inspirace, můj ideál. Díky jeho pomoci dokáži překonat hněv,
neoplácet posměch. Jeho příklad mě naučil zatnout zuby a snést pokoření. Jako on
chci zůstat v každé situaci klidný, radostný a plný lásky ke všem.

Martin Škovroň, olomoucké sdružení LSSD
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Žít v Bohu NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ KRYSTAL OP
Náš vztah k Bohu může obohatit několik následujících myšlenek z knížky Martina

Bialasa: „Milovat a trpět“. Podnětné jsou především kapitoly: Setkání – vztah, Vztah
k Bohu, Důvěra a víra, Víra v bezpečí v Bohu.

Předpokladem pro každý lidský vztah je snaha o vzájemné porozumění. Chceme-li
se s někým skutečně setkat, musíme být vnitřně nepředpojatí a otevření. Vztahy jsou brož., 65 Kč
nezbytnou součástí lidského života. Pravý osobní lidský vztah je dialogický,
předpokládá vzájemnou vstřícnost, pozornost a zájem, vyžaduje také zdrženlivost
a snahu vytvářet prostor pro uplatnění druhého. Důležitým předpokladem pro
budování vztahů je přijímat druhého takového, jaký je, respektovat jeho odlišnost.

Lidský vztah se udržuje a roste především v rozhovoru. Podobně je tomu i v životě
víry. Rozhovor s Bohem se uskutečňuje v modlitbě. Přitom není důležitá její délka, ale její
četnost a intenzita. Život v Boží přítomnosti poznamená naše konání a jednání. Víra a
život, modlitba a všední den nesmějí existovat odděleně, ale musí se navzájem prolínat. Sv.
Pavel od Kříže mluví o nekonečné modlitbě. K lidským vztahům patří také setkávání,
okamžiky, kdy jsme si obzvláště blízcí. Také náš vztah k Bohu potřebuje taková setkání.
Můžeme se s Bohem  setkat v modlitbě, v naslouchání Božímu slovu, v bližních, v různých
zážitcích a zkušenostech všedního dne. Nejintenzivněji můžeme Boha zažít ve svátostech.
Intenzita našeho setkání s Pánem zavisí na tom, jak jsme na setkání s ním připraveni.

Bůh nás přijímá takové, jací jsme. Ví o našich silných stránkách, o naší dobré vůli,
ale zná i naše meze a slabosti. Víra, to není pouze souhlas a přijetí pravd víry. Víra ve
své hlubší dimenzi je vztahem. Vztahem mezi člověkem a Bohem. Pro zdravý rozvoj
člověka je důležité prožívat důvěru a také ji poskytovat. Důvěra k člověku zahrnuje
určité riziko, protože člověk může být nevěrný a nestálý. V souvislosti s vírou hraje
důvěra v Boha velkou roli. K Bohu můžeme přistoupit i se svými chybami a vinami.
Neodsuzuje nás, vždy nás přijímá a miluje. Ježíš přímo říká: „Lékaře nepotřebují
zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky.“

Když máme důvěru, že je Bůh s námi, nacházíme klid a bezpečí. Boží láska a péče
nezná hranic. Bůh pro nás chce jen to dobré, i když jeho cestám někdy nemůžeme
porozumět. Ani v tom největším utrpení nás Bůh nenechává samotné. Někdy nás
může přepadnout vnitřní vyprahlost a prožíváme temnotu a noc víry. Ale i tehdy,
možná právě v těchto chvílích, je nám Bůh velice blízko.

Nepotřebujeme být bez viny nebo dokonce bez chyby, jestliže následujeme Ježíše.
Musíme Pánu dovolit, aby nám pomáhal, když znovu a znovu klopýtáme a padáme.
Důležité je, abychom se chopili nabízené ochranné Boží ruky. Právě tehdy pocítíme
důvěrnou blízkost a sílu Pána Ježíše. V konkrétních životních situacích je často
obtížené poznat Boží záměr. Ale je nutné stále se ptát po Boží vůli, být otevřený
a naslouchat hlasu božského TY.

MUDr. Draha Kateřina Duroňová, znojemské sdružení LSSD

 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

Plánovací kalendář OP 2006
Český národní a řádový provinční kalendář s informacemi o mešních čteních na každý den.
Formát A6, uspořádání po týdnech, prostor pro denní záznamy

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA
Svět je podvodný verbíř
ed. Miloš Sládek. Výbor z českých jednotlivě
vydaných svátečních a příležitostných kázání
konce 17. a prvních dvou třetin 18. století.
Argo, váz., 525 str., 398 Kč

Richard Rohr: Adamův návrat – Mužská
iniciace
Kniha povzbuzuje k novému zamyšlení nad
podstatou mužství a zároveň ukazuje mož-
nosti iniciace v současných podmínkách.
Obsahuje rovněž vzorový rituál iniciace spolu
s množstvím doplňující literatury.
Vyšehrad, brož., 174 str., 158 Kč

Didier Tralvin: Svatý farář z Arsu.
Životopis
Michael S.A, brož., 156 str., 145 Kč

Lydia Stephanová: Osamělá cesta Daga
Hammarskjölda
Životní příběh někdejšího tajemníka OSN.
KN, brož., 93 str., 119 Kč

NEKROLOGIUM

19. listopadu 1910

zemřel v Praze P. Česlav Navrkal OP. Narodil se 23. ledna 1843 v Okřešicích na
Moravě, sliby složil 7. září 1865 ve Štýrském Hradci, kněžské svěcení přijal
25. července 1869 ve Vídni. Byl skvělým kazatelem a oblíbeným zpovědníkem. Byl
převorem v Olomouci a později farářem a podpřevorem v Praze u sv. Jiljí. Pohřben
je v Praze. Ať odpočívá v pokoji.
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ARS MORIENDI
Christoph Schönborn

V dnešním světě se opakovaně potýkáme s ohrožující „eschatologickou
amnézií“; zapomíná se, že jsme zde jen poutníci, je opomíjeno „občanství, které
máme v nebesích“ (Flp 3, 20) a naděje na věčný život vyhasíná. Pokud si Krista
připomínáme jen jako „historického Ježíše“, a ne jako Pána tohoto světa, času
i budoucího věku, který byl povýšen a zaujal místo na pravici Boží, pak jeho
obraz vybledne, až je z něj nevýrazné schéma vzorného muže minulosti. Církev,
která je vnímána jen jako nebeská a věčná, ustrne v neživotné banalitě pouhé
organizace. Živá naděje na život věčný podmiňuje zodpovědnost za tento svět, jež
je schopna zříci se určitých hodnot ve prospěch společenství, protože prožívá
tento kratičký pozemský život jako zodpovědné putování a nelpí na něm jako na
konečném cíli.

Takové bytí na cestě je možné jen tam, kde smrt jako transitus z tohoto života
do života věčného není potlačována. Dříve duchovní mistři vedli lidi k tomu, aby
každý den mysleli na smrt. Nejedná se o morbidní hloubání, ale o uvědomování
si skutečnosti, že každý den může být naším posledním, a proto že každý den
a každá hodina jsou cenné a jedinečné. Jak si ale máme připomínat naši vlastní
smrt, když je vytlačována z našeho životního prostoru? „Smrt se stala nejsvětším
zákazem moderního světa.“ (P. Ariés) Na tomto potlačování smrti se ovšem už
postupně začíná něco měnit. Začíná se zase mluvit o umírání a o smrti, i když jen
nesměle. Probouzí se nový zájem o rituály provázející umírání, zvyky a zvyklosti
předchozích generací. Jak lidé dříve „odcházeli domů“, jak prožívali tento
přechod?

Od nejstarších dob slaví církev křesťanovo umírání jako přejití. Podle vzoru
Ježíšovy smrti, která je v Lukášově evangeliu nazvána „exodem“ (Lk 9, 31), je
i křesťanské umírání chápáno jako vyjití z tohoto světa, jako cesta skrze smrt do
zaslíbené země, do ráje.

Obzvláště krásnou, slavnostní formu liturgického obřadu si zachoval rituál
dominikánského řádu Commendatio animae in transitu fratris (svěření duše při
bratrově návratu domů). Dojemným způsobem se zde liturgicky vědomě provádějí
všechny fáze umírání. Tento obřad se dnes v klášterech už prakticky neslaví. I zde
se už umírání v nemocnici stalo „normálním“. Smrt je, a to i v klášterech,
záležitostí klinickou, už dávno není liturgickou událostí. Prostor života a prostor
umírání se od sebe vzdálily a tím se vzdálila i smrt z klášterů. Není divu, že to
nezůstalo bez následků na život. Ale věnujme se teď Commendatio animae.

Přiblíží-li se okamžik smrti některého z bratří, svolají se urychleně ostatní
bratři kláštera. Shromáždí se okolo umírajícího a začnou recitovat litanie ke všem
svatým: „Otče v nebesích, smiluj se nad ním; všichni svatí, orodujte za něj.“
Dlouho jsou vzýváni svatí a žádá se o jejich přímluvu. Jestliže ještě nenastal
okamžik smrti, předčítají se úryvky z Písma o utrpení Páně. Pokud umírající už
není schopen sám mluvit, řekne za něj kněz protestationes, v nichž před svým
strážným andělem a před všemi okolostojícími vyznává svoji víru, svoji připrave-
nost umřít, touhu zůstat věrný i v útrapách agonie.

Začne-li agonie, jsou mu předříkávány modlitby, které mají vztah k smrtelné-
mu utrpení Krista. Jeví-li umírající známky blízkého okamžiku smrti, osloví ho
kněz přímo mocnými slovy „Proficiscere, anima christiana“: „Vyjdi, křesťanská
duše, z tohoto světa, ve jménu Boha Otce všemohoucího, který tě stvořil; ve
jménu Ježíše Krista, Syna živého Boha, který pro tebe trpěl; ve jménu svatého
Ducha, který ti byl dán“. Ale i devět chórů andělských a zástupy svatých jsou zde
vyjmenovány: „Vyjdi ve jménu všech svatých Božích. Pokoj dnes tvým příbyt-
kům na svaté hoře Sion.“ Umírající je tedy povzbuzen, aby vyšel, jako by platilo,
že v okamžiku přechodu se nemá zdráhat a meškat, ale srdnatě vyjít ve jménu
Boha a všech svatých z tohoto světa. Skutečnost, že je zde třeba vybídnutí, by nás
měla vést k zamyšlení. V Proficiscere, keré myšlenkově sahá až do prvních století
křesťanství, je vyjádřeno poznání, že smrt je okamžikem vyjití na velkolepou
cestu a že prostřednictvím kněze Bůh sám vybízí k odchodu: „De hoc saeculo
migrare iussisti“ (Ty jsi nám přikázal, abychom vyšli z tohoto světa) se praví
v jednom starém obřadu (Rituály papeže Hadriána).

Jakoby toto povzbuzení k velkolepé cestě mělo být ještě zdůrazněno, obrací
se kněz ještě jednou k umírajícímu a dá mu na cestu doporučení týkající se cíle
jeho putování: „Poroučím tě, nejmilejší bratře, všemohoucímu Bohu, který tě
stvořil... a když teď tvá duše vystoupí z tohoto těla, kéž ti spěchají naproti zástupy
zářících andělů!“ Jsou vyjmenovány všechny chóry svatých, všichni mají jít
naproti tomu, jenž se vrací domů: „Kéž nalezneš blažený pokoj v lůně patriarchů;
... laskavě kéž na tebe pohlédne svatá Panna a Matka Boží Maria; vlídná
a slavnostní kéž se ti zjeví tvář Kristova...“

Avšak Commendatio zná i nebezpečí cesty, na kterou se duše vydává. Proto
kněz povzbuzuje umírajícího: „Ať si nevšímáš ničeho, co tě leká z temnoty... ať
se ti vyhne odporný satan se svou družinou: ať se zděsí, až půjdeš doprovázen
anděly, a ať uprchne do děsného chaosu věčné noci... Ať tě od věčné smrti
osvobodí Kristus, který pro tebe zemřel. Ať tě Kristus, Syn živého Boha, nechá
přebývat na věky na milých nivách (amoena virentia) svého ráje... Ať můžeš
hledět svému Spasiteli tváří v tvář...“
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Tento obraz světa se už skoro vytratil. A přece v nás probouzí, jakoby z dáli,
hlubokou touhu. Napadne nás kolový tanec svatých s anděly bratra Angelica.
Nejsme snad už schopni takových obrazů? Nebo si jen málo věříme?

Liturgie velkého přechodu jde však dále: v dlouhé modlitbě podobné litanii je
Bůh žádán, aby svého služebníka přijal do míst spásy a vysvobodil ho ze všech
nebezpečí podsvětí, tak jako už kdysi vysvobodil velké spravedlivé: Henocha
a Noeho, Abrahama, Joba, Izáka a Lota, Mojžíše a Daniela, tři mladíky z roz-
žhavené pece, Zuzanu, Davida, Petra a Pavla a svatou mučednici Teklu: všichni
byli zachráněni z velkého soužení. Od počátku křesťanského umění, které přece
bylo především uměním náhrobků, známe většinu těchto zachránění jako
zobrazení naděje na vysvobození z osidel smrti.

Poté, co bratr zemře, přechází liturgie do další nové fáze. A jaký je to rozdíl
ve srovnání s dnešními posmrtnými rituály! „Exitus“ ještě neznamená, že je
všemu konec. Mrtvý není okamžitě „odsunut“, nyní, když už technika nic
nezmůže. Pozemská cesta je u konce, ne však společenství víry a lásky. Duše,
která se vrací domů, je intenzivně doprovázena v modlitbě, pozornost
shromážděného společenství se obrací na neviditelné, ale skutečné dění, které
začíná bratrovým vyjitím z pozemského života.

Poté, co bratr skonal, modlí se všichni úchvatné Subvenite: „Pospěšte na
pomoc, svatí Boží! Pospěšte si, andělé Boží! Přijměte jeho duši, přiveďte ji před
tvář Nejvyššího!“ Následuje velkolepý žalm 113 o vyjití: „Když vyšel Izrael
z egyptské země, Jákobův rod z lidu cizího...“ Exodus do „země zaslíbené, do
země světla a pokoje“ právě započal. Cílem je Kristus, a tak se shromáždění bratři
modlí za toho, který právě vyšel z tohoto života: „Ať tě přijme Kristus, který tě
povolal, andělé ať tě dovedou do klína Abrahamova.“

Liturgie transitu ještě nekončí. Mrtvé tělo oblečené do řádového oděvu je
umístěno v kostele (a ne v chladicích místnostech ve sklepě nemocnice, jak je
dnes zvykem)! Výslovně to znamená, že má představený dbát na to, aby mrtvé
tělo nezůstalo o samotě. Až do pohřbu drží bratři stráž u zemřelého a modlí se.
Ale ani pohřbem toto spojení není přerušeno. Pravidelně si připomínají bratra,
který odešel do věčného domova. Společenství roste za práh smrti a shromažďuje
se u cíle svého putování.

Nejpůsobivěji je duch této liturgie přejití vyjádřen v gregoriánském zpěvu
Requiem. Jeden ze soudobých skladatelů k tomu poznamenal: „Není to ukolé-
bavka?“ V liturgii umírání a smrti nechybí dramatické akcenty. Základní tón je –
přes smutek a bolest – pokojný a útěšný. Tak však může zpívat jen ten, kdo
umírání vidí ve světle velikonočního rána.

(převzato z knihy Cestou proměnění, CDK, Brno 1998, redakčně upraveno)

MODLIT SE 15 DNÍ SE SVATÝM DOMINIKEM
Alain Quilici OP

Sedmý den

MUŽ PAMĚTI

Z vůle svatého Dominika má být slavnostní a společné slavení liturgie
považováno za jedno z hlavních povinností našeho povolání... Slavnost-
ní konání liturgie je opěrným bodem a srdcem celého našeho života.
Jeho jednotnost má svůj první základ především v liturgii (LCO č. 57).

Celý duchovní život svatého Dominika je založen na slavení božské
liturgie. Čerpal z něho inspiraci, když žil v kapitule v Osmě, obnovil zálibu
pro něj při styku s cisterciáckými mnichy, u kterých přijal hábit, ne aby se stal
mnichem, ale z jistého lnutí k tomuto zcela liturgickému způsobu života. 

Liturgie je veřejným projevem vnitřního božského života církve. Bůh by
se mohl sdělovat lidem mnoha způsoby. Vybral si Vtělení. Používá lidského
jazyka, který je založen na slovech a na vyměňovaných znameních. Liturgií
je Bůh v trvalém a zřejmém styku s lidmi. Živí je svým hlásaným slovem.
Utváří je svými svátostmi, zdrojem života. Svolává je k bratrskému shromáž-
dění. Slyší jejich modlitbu a odpovídá na ni. 

Svatý Dominik zakládá svůj řád v srdci církve. Jestliže jeho bratři, ačkoli
jsou to kněží, nepatří k presbyteriu biskupa, nekonají méně kněžskou službu,
službu liturgickou. Jejich kázání je službou, kterou jim svěřila církev. Slaví
eucharistii, pramen, střed a vrchol liturgie. Zastávají službu rozhřešování od
hříchů, liturgii obnovování božského života v duši raněné. A jestliže neudělují
obvykle jako pastýři ostatní svátosti, mají moc to dělat. 

Avšak nade vše, co svatý Dominik ukládá svým sestrám a svým bratřím,
je každodenní slavení liturgie hodin, které nazýváme liturgickým oficiem.

Chce, aby se jak jeho sestry, tak jeho bratři, modlili společně. Nezříkají se
nezbytné modlitby osobní, ale dostali pověření zajistit v církvi ustavičnou
chválu a přímluvu. Vyžaduje od nich, aby udělali z této modlitby střed a srdce
svého apoštolského řeholního života. 

Chce, aby toto slavení dávalo rytmus jejich času, i když je denní pořádek
upraven, aby dovolil teologickou práci a kázání. Neboť evangelizován má být
i čas sám. Liturgie posvěcuje léta, týdny, dny, hodiny.
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Dominikánské sestry a mnišky věnují celý svůj život této liturgické oslavě Prvotní stanovy řádu bratří Kazatelů zachovávají stopu osobního zásahu
Božího Slova, které mají jejich bratři poslání hlásat. Jejich horlivost při oficiu svatého Dominika. Říká se tu:
a důležitost, kterou připisují tomuto slavení, pochází od svatého Dominika
samého. Mají tak činnou účast na cíli svého řádu, kterým je spása duší.

Bratři, pokud jde o ně, mají se živit žalmy a evangeliem, které mají hlásat.
Jejich stanovy upřesňují:

V liturgii, hlavně v eucharistii, se zpřítomňuje tajemství spásy, na studium. To je způsob, jak to máme dělat: zachováváme rytmus
kterém bratři mají podíl, které kontemplují a které hlásají lidem ve uprostřed verše a přestávkou, ale neprodlužujeme hlas při přestávce
svých kázáních, aby byli přivtěleni ke Kristu svátostmi víry. ani na konci verše; avšak jak jsme řekli, končíme stručně a úsečně. To
V liturgii ve spojení s Kristem oslavují bratři Boha za věčný úradek se bude zachovávat více nebo méně podle liturgických dob (VIE str.
jeho vůle a za obdivuhodné rozdělování milosti; prosí Otce milosrden- 165-166).
ství za celou církev a za potřeby a spásu celého světa. Proto je
slavnostní konání liturgie opěrným bodem a srdcem celého našeho
života. Jeho jednotnost má svůj první základ především v ní (LCO č.
57).

Svědectví bratra Ventury, který byl převorem v Boloni v roce 1221, je liturgického recitování oficia, Dominik klade oficium na jeho místo, které
v této otázce zvláště zajímavé: jistě není druhotné, ale je druhé.

I na cestě slavil bratr Dominik mši téměř každý den, jestliže našel
kostel... Stejně téměř vždy, když byl mimo klášter, vstával a probouzel
bratry, jakmile slyšel zvonit z klášterů k matutinu. Slavil s velkou
zbožností celé božské oficium denní i noční s kanonickými hodinami
a nic neopomíjel (VIE str. 36).

Bratr Rodolf potvrzuje: Byl horlivý při oficiu a sledoval vždy komunitu jak
v chóru, tak u stolu.

To připomíná vhodně, že liturgie proniká celý život bratří. Jejich život je
sám liturgický. Má říkat za všech okolností, že je oslavován Pán. Obřady při
stole, bratrské vztahy, konání kapitul a mlčení samo vytváří liturgickou
osnovu života Kazatelů.

Bratr Štěpán zachoval vzpomínku na činný zásah svatého Dominika do
oficia, když se nemodlili s horlivostí, jakou od svých bratří očekával:

Velmi často se jeho noční modlitba prodloužila až do matutina. Přesto
se ho modlil s bratřími a přecházel v chóru z jedné strany na druhou,
povzbuzoval a vybízel je, aby zpívali hlasitě a zbožně (VIE str. 63).

Naši bratři mají zůstat společně na matutinu, na mši svaté a na všech
kanonických hodinách i při obědě, nechce-li představený někoho
dispenzovat. Všechny hodiny mají být recitovány v kostele krátce
a úsečně tak, aby bratři neztráceli zbožnost a aby tím neutrpělo jejich

Najdeme v tomto textu více užitečných poznámek:
1. Na rozdíl od toho, jak to dělají mniši, hlavně v době svatého Dominika,

bratři kazatelé netráví většinu času v chóru. Čas věnují kázání a studiu, které
na kázání připravuje. Je tu hierarchie v naléhavosti. Pokud jde o důležitost

2. Dispens, kterou chtěl svatý Dominik, není prostě projevem milosrden-
ství pro bratry, kteří jsou příliš nemocní, takže nemohou sejít do chóru. Jde
o nezbytný nástroj života kazatele. Každý bratr může být dispenzován od
veřejného recitování oficia (avšak ne od recitování soukromého, jestliže jde
o kněze) kvůli kázání nebo kvůli studiu. 

3. Upřesnění o recitování oficia, které má být krátké a úsečné, má dvojí
účel, který je uveden: na jedné straně neztrácet zbožnost, na druhé straně
neklást překážku studiu a kázání.

4. Jídlo a oficium mají být prožívány společně. Společný život je příznačný
pro život dětí svatého Dominika.

„To konejte na mou památku,“ řekl Pán. Též svatý Dominik po vzoru
a v napodobování apoštolů je člověk ve službě paměti. Paměť není vzpomín-
ka. Připomínat vzpomínku odkazuje k minulosti, která uplynula. Jsou události,
situace, osoby, které poznamenaly ty, kdo na nich měli účast. Zachovávají na
ně vzpomínku. Připomínají je. Střeží je se steskem, nebo naopak u nich
zanechávají špatný dojem.

Ale zde jde o to konat památku. Jde o aktualizování událostí, které
zůstávají současné pro všechna pokolení. Dnes, pro mne, který žiji nyní, se
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Kristus narodil, byl zrazen, trpí, umírá a vstává z mrtvých. Dnes, pro mne,
který žiji v této chvíli, Kristus dává v přijímání své svátostné tělo a svou
svátostnou krev. Dnes slyším hlásat, jako kdybych tam byl, Slovo Boží, a toto
Slovo Boží na mne působí. Dotýká se mne ve fyzickém smyslu slova.

Dominik svým povoláním kazatele dostává tuto milost, aby zpřítomňoval
jak svým kázáním, tak svým životem Pánovo spasitelné působení. Se všemi,
kteří se účastní božské liturgie, ať jako kazatelé a celebranti nebo jako věřící
posluchači, přistupující k přijímání, uskutečňuje Pánův příkaz: „To konejte
na mou památku“.

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

Kdo z lidí by byl s to napodobit ctnostný život tohoto muže? Alespoň se mu

můžeme obdivovat a podle jeho příkladu posoudit vlažnost své doby. To,

co on dokázal, přesahuje lidské síly, je to dílo jedinečné milosti, leda by

Boží dobrota ve svém milosrdenství udělila někomu tak svrchovanou

svatost. Ale kdo je na to připraven? Avšak jděme, milí bratři, podle svých

možností ve stopách našeho Otce a zároveň děkujme Vykupiteli, že nám,

svým služebníkům, dal na naší cestě takového vůdce, který nás znovu

zrodil k tak skvělému společenství. A prosme Otce milosrdenství, abychom

za pomoci jeho Ducha, který vede Boží děti (Řím 8, 14), také směli dospět

bez oklik v mezích, které nám stanovili naši předkové (srov. Př 22, 28)

k témuž věčnému šťastnému cíli a k věčné blaženosti, jako tam šťastně

a navždy vstoupil on. Amen.

(Libellus bl. Jordána Saského)
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Nám. bří Jandusů 21
104 00 Praha 10-Uhříněves
F 267 712 611, 267 712 614
 sestryop@volny.cz

ČESKÁ KONGREGACE
SESTER DOMINIKÁNEK
S. M. Miriam Hřebačková OP
Veveří 27, 602 00 Brno
F 541 214 846
www.dominikanky.cz SALVE. Revue pro teologii
 dominikanky.bm@volny.cz a duchovnl život

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

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

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

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

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

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

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

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

Velké nám. 35, 500 01 Hradec
Králové; F 495 063 625
web: salve.op.cz
 dominika@diecezehk.cz

 jan@op.cz

152 00 Praha 5
web: www.prolife.cz
 radim.uchac@prolife.cz

HNUTÍ SVĚTLO-ŽIVOT
(OÁZY)
P. Jan Rajlich OP
web: oaza.op.cz
web: ain-karim.op.cz

Mons. DOMINIK DUKA OP

RES CLARITATIS
zpravodajství
Michaela Freiová
redakce@claritatis.cz

DOMINIKÁNI NA INTERNETU
www.op.org – centrální
stránka dominikánů ve světě
www.op.cz – hlavní stránka
dominikánů v ČR (spravuje
Jan Jáchym Beneš)
kongregace.op.cz – Kongre-
gace sester dominikánek
(spravuje Martin Rosenbaum)
rozjimavesestry.op.cz –
Rozjímavé sestry sv. Domini-
ka (MR)
laici.op.cz – Sdružení laiků
sv. Dominika (MR)
kds.op.cz – Katolický domov
studujících, Praha (MR)
krystal.op.cz – Nakladatel-
ství Krystal OP s.r.o.
(spravuje Jiří Kopecký)
oliva.op.cz – knihkupectvi
Oliva v klášteře sv. Jiljí (JK)
jilji.op.cz – Klášter dominiká-
nů Praha
(spravuje Petr Chaloupský)
plzen.op.cz – Klášter
dominikánů Plzeň (spravuje
fr. Cyprián Suchánek OP)
salve.op.cz – Salve. Revue
pro teologii a duchovní život
dominik.cz (spravují fr. Jan
Rajlich OP a Anežka Domini-
ka Churaňová)

informace:  jachym@op.cz


