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SETKÁNÍ ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ RODINY
V HRADCI KRÁLOVÉ
Letos již popáté se sešli zástupci všech větví České dominikánské rodiny
v Hradci Králové, aby se společně modlili, studovali a sdíleli zkušenosti ze
svého společného života a apoštolátu. Setkání uzavíralo jubilejní rok 100.
výročí obnovení České dominikánské provincie, rok, v kterém se celá církev
soustředila na tajemství Eucharistie. Proto bylo tajemství Eucharistie vybráno
za hlavní téma letošního setkání.
Podobně jako v předchozích letech, i letos jsme měli příležitost přivítat na
našem setkání milé zahraniční hosty: fr. Chryse McVeye OP, asistenta
Magistra Řádu pro apoštolský život a generálního promotora pro Dominikánskou rodinu, fr. Rajmunda Klepance OP, asistenta Magistra Řádu pro střední
a východní Evropu, fr. Dermota Brennana OP, převora noviciátního domu
a zakladatele domu biblických studií v irském Limericku a také zástupce
bratří a laiků ze slovenské provincie: otce provinciála fr. Benedikta Hajase
OP, fr. Damiána Mačuru OP a manžele Miriam a Petra Jeremiáše Suchovských z bratislavského laického sdružení. Fr. Chrys vyřídil shromážděným
bratřím a sestrám srdečné pozdravy od otce magistra Carlose Azpíroze Costy
OP a předal nám jeho dopis, který také níže otiskujeme.
Setkání bylo zahájeno modlitbou růžence a slavením Mše svaté v katedrále
Svatého Ducha. Po agapé a uvodním slově otce provinciála fr. Alvareze
Kodedy OP pokračoval program přednáškou s. M. Gabriely Vlkové OP
„Chléb života a Slovo života“. Následovala zpráva otce biskupa fr. Dominika
Duky OP o tom, jak probíhal a nad jakými tématy se zamýšlel eucharistický
synod v Římě a poté promluvil fr. Chrys McVey OP o poslání Dominikánské
rodiny.
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OP zabývali tématy Dominikáni ve světě, Historie dominikánů v ČR a Velká
evangelizace, městské misie.
Hlavní část programu byla zakončena nešporami, závěrečným slovem otce
Dominika a agapé. Bratři a sestry, kteří ještě nepospíchali domů, se pak
přesunuli do Dominikánského klubu v biskupské rezidenci.
Po celou dobu setkání probíhala také prezentace zářijové poutě dominikánské rodiny do Říma a setkání převorek klášterů mnišek regionu „Evropa
Utriusque“, zájemci si mohli zakoupit knihy dominikánského nakladatelství
Krystal OP.
Děkujeme všem bratřím a sestrám, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
setkání, děkujeme za všechny modlitby, činnou službu i věcné a finanční dary.
Především chceme ze srdce poděkovat otci Dominikovi za jeho pohostinnost,
otci Alvarezovi za záštitu nad setkáním, všem zahraničním hostům za jejich
velkodušnost a obětavost, sestře Dominice, fr. Pavlovi a fr. Jáchymovi za lví
podíl na celé organizaci, fr. Martinovi za taxislužbu a sestře Zdislavě za
doprovázení zahraničních hostů a tlumočení.
Těšíme se za rok na viděnou!
za kazatelské středisko Ester

POZDRAV MAGISTRA ŘÁDU ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ
RODINĚ
Řím, 15. listopadu 2005
sv. Alberta Velikého
Milý bratře Pavle,

Úvodní část odpoledního programu se nesla v duchu kázání uměním,
k němuž často vyzýval exmagistr Řádu fr. Timothy Radcliffe OP: s. Judita
Šmolíková z plzeňského laického sdružení spolu s plzeňským kvartetem
obohatili setkání „Třemi růžemi“, pásmem duchovní poezie a hudby.

Zdravím ze Santa Sabiny! Využívám návštěvy bratří Rajmunda a Chryse,
abych poslal svůj pozdrav Tobě i všem bratřím a sestrám, kteří přijeli na
setkání Dominikánské rodiny.

Další program probíhal ve třech skupinách, v nichž se účastníci pod
vedením fr. Chryse McVeye OP, fr. Damiána Němce OP a fr. Jana Rajlicha

Myslím, že je pro vaše setkání velmi příhodná doba. 14. září jste oslavili
100. výročí obnovení České provincie Magistrem Řádu, blahoslaveným
Hyacintem Cormierem.
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Prožíváte také nový rozvoj opravdové dominikánské spirituality, a to za
plného působení Řádu ve vaší zemi – bratří, mnišek, sester a laických
dominikánů.
Zde, v samém středu baziliky Santa Sabina, domově Řádu, se nachází hrob
Munia de Zamory, který zemřel r. 1300. Právě on je tím Magistrem Řádu,
jemuž vděčíme za první stanovy laiků z r. 1285. Hrob pokrývá nádherná
mozaika s jeho podobou, jediná svého druhu v Římě.
Já i zdejší bratři máme Munia de Zamoru v úctě, a každý den, když procházíme lodí baziliky, připomínáme si, že dominikánský laikát má své místo
v samém středu Řádu. Poslední Generální kapitula v Krakowě zaznamenala,
že „kdekoli členové Dominikánské rodiny spolupracují na společném
osobitém projektu, tam se rozrůstají skupiny mládeže a laiků, což Řádu
přináší oživení a prohloubení jeho působení.“ (ACG Krakow 2004, 104
a Relatio, 13). Kapitula je přesvědčena, že všechny projekty a ustanovení
Řádu by měly reprezentovat celou Dominikánskou rodinu a každá větev Řádu
by se měla na jejich plánování a uskutečňování podílet (ACG Krakow 2004,
104).
To je také důvod, proč jsou podobná setkání Dominikánské rodiny tak
důležitá. Právě zde se navzájem posilujeme a podporujeme v poslání, které
všichni jako členové téhož Řádu sdílíme.
Prosím sv. Dominika a blahoslaveného Hyacinta Cormiera, aby vaší
slavnosti a vašim plánům požehnali.
V našem svatém Otci Dominiku,
Fr. Carlos A. Azpíroz Costa OP
Magistr Řádu

(přeložila Dita Zdislava Haráková)
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PŘEDPLATNÉ OPUSCULA 2006
Roční předplatné (11 čísel včetně poštovného) na rok 2006 činí 250 Kč.
Můžete ho uhradit přiloženou složenkou nebo bankovním převodem na účet
č. 122918389/0800 (ČS) var. symbol 332. Od odběratelů, kteří dosud
nezaplatili za rok 2005, očekáváme platbu za oba ročníky najednou.
Moc prosíme všechny, u kterých dochází k nějaké změně (zrušení odběru,
změna adresy, změna počtu odebíraných výtisků apod.), aby nám o tom zaslali
zprávu; je pro nás velmi obtížné zjišťovat tyto informace pouze ze soupisu
poštovních převodů či z bankovního výpisu. Děkujeme. Redakce
SLUŽBY PROVINCIALÁTU
provinciál: Út 9 - 11; 14 - 16 (kromě úterků,
kdy je zasedání provinční rady), Čt 9 - 11

KAZATELSKÉ STŘEDISKO
Tým Kazatelského střediska se schází každé
3. pondělí v měsíci (vyjma prázdnin) v klášteře sv. Jiljí v Praze. Příští 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 – 10. 12. v 9:00 rekolekce v kapli
sv. Zdislavy
4. pražské – 3. 12. v 8:30 v kapli sv. Zdislavy; 5., 12. a 19. 12. rekolekce
5. pražské – 8. 12. 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. 12. 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

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

přednáškový sál kláštera:
Čt 8. a 22. 12. v 19:30 fr. Pavel Mayer: Úvod
do knih Písma svatého
Čt 15. 12. v 19:30 fr. Benedikt Mohelník:
Úvod do liturgie
společenství při klášteře:
Út 20:15 Četba Summy sv. Tomáše Akvinského (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)
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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)

DOMINIKÁNI NA INTERNETU

ZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK

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).

Přednáška P. Wolframa Hoyera OP, která měla původně zaznít na sympoziu „100
let zápasů“: http://op.cz/body.html?id=128

Dominikánský klášter v Olomouci
srdečně zve na cyklus přednášek

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)

NEPRÁVEM OPOMÍJENÍ LITERÁTI

který přednese

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR

PhDr. Tomáš MAZÁČ

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

Úvodní přednášky

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

JAN ZAHRADNÍČEK,
BÁSNÍK, PUBLICISTA,
PŘEKLADATEL

proběhnou
v úterý 29. listopadu 2005
a v úterý 13. prosince 2005
v přednáškovém sále kláštera
(vchod ze Slovenské ul. 14)
vždy od 19:30 hod.
Ukázky z díla Jana Zahradníčka
přednese Bc. Eva Tkadlecová.

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

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

Přednášky Prof. Dr. B. Kochaniewicze OP přednesné v říjnu 2005 v Olomouci:
http://jilji.cz/vranov/voice000.mp3
http://jilji.cz/vranov/voice001.mp3
http://jilji.cz/vranov/voice002.mp3
Prezentace fr. J. Rajlicha OP o městské misii na setkání v Hradci Králové:
http://rajlich.cz/hradec.pps

LIDOVÉ MISIE V HRADISKU
Ve dnech 17. – 20. listopadu 2005 konvent Bratří kazatelů v Olomouci
vykonal katolické misie ve farnosti Hradisko u Kroměříže pod záštitou otce
probošta Josefa Říhy. Skupina misionářů složená za 4 dominikánů (otců Pavla
Mayera a Antonína Krasuckého a dominikánského noviciátu) a 4 dobrovolnic
z řad misijního společenství působila pod vedením otce Pavla v obcích
Miňůvky, Postoupky, Měrůtky, Lutopecny, Hradisko a Bezměrov.
Program misií byl rozdělen do dvou částí: dopoledne a odpoledne dvojice
misionářů navštěvovaly jednotlivé domácnosti, večer po mši svaté byly
pořádány přednášky, setkání a promítání filmů s náboženskou tematikou.
Účast místních obyvatel byla nad očekávání vysoká.
Misijní tým by chtěl poděkovat otci Josefu Říhovi za skvělé zajištění zázemí
a všem farníkům za spolupráci, modlitební a hmotnou podporu. Přiznáváme, že
nás štědrost a pohostinnost místních obyvatel velmi mile překvapila. Také
děkujeme Vám všem, kdo jste se za nás modlili. Pán Bůh zaplať.
fr. Albert OP
Milí bratři a sestry,
děkuji Vám všem, kdo jste se modlili za misie v Hradisku. Myslím, že byly
požehnané. Došlo k nevídanému zapojení místních farníků. Mohli jsme se
seznámit i hovořit s mnoha krásnými lidmi a snad i někomu pomoci a nějaké
zrníčko zasít.
Vy jste tam byli skrze modlitbu také.
fr. Pavel OP
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JUBILEA / PROSBY O MODLITBY

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
2. 12.
9. 12.
11. 12.
18. 12.
25. 12.
27. 12.
30. 12.

Fr. Kryštof Nečas
S. M. Markéta Rybáková
S. M. Josefa Nacházelová
S. M. Teodora Relichová
S. M. Vilemína Casková
Fr. Augustin Prokop
S. M. Martina Štěpinová

PROSBY O MODLITBY

˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

PROSBY ZA KAPITULU

PROSBY ZA KAPITULU
85. narozeniny
76. narozeniny
33. narozeniny
74. narozeniny
84. narozeniny
53. narozeniny
42. narozeniny

BLAHOPŘEJEME!

˜
˜
˜
˜
˜
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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

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)

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 napodobovat tebe (Krista), * aby se učili spojovat svůj řeholní život s požadavky apoštolského 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.

PROSBY ZA KAPITULU
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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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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.
PROSINEC
1. Za uznání lidské důstojnosti mužů a žen, aby byla chápána ve světle plánu
Stvořitele.
2. Za všechny lidské bytosti naší země, aby je touha po Bohu a žízeň po pravdě
dovedly k Pánu.
3. Za větší odvahu a otevřenost mladých lidí k uzavírání manželství a k přijetí dětí.

LSSD – KALENDÁŘ AKCÍ

2005/2006

20. 5. 2006 Olomouc – zasedání provinční rady LS
20. - 22. 10. 2006 Vranov u Brna – setkání formátorů LS

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS ČESKÉ BUDĚJOVICE (představená Helena Anežka Machulová)
V úterý 4. 10. 2005 při Mši svaté v kapli sv. Jana Nepomuka Neumanna na
Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích složil Martin Jan
Klapetek slib života podle stanov laických sdružení sv. Dominika na 3 roky. Mši
sloužil asistent sdružení fr. Jan Rajlich OP. Zároveň se naše společenství rozrostlo
o A. Falkenauerovou, která přišla ze Všerub do Českých Budějovic na studia biologie.
Naše společenství se tak rozrostlo na 4 členy se sliby a 1 novice. Kromě toho
plánujeme na začátku příštího roku další obláčku.
Další setkání našeho společenství budou v termínech: čtvrtek 8. 12. 2005, téma:
Mariánská dogmata posledních dvou století; čtvrtek 5. 1. 2006, téma: Eucharistie.
MS NIVNICE (představená Zdenka Dominika Starobová)
Dne 22. prosince 2005 se dožívá pěkných 55 let naše milá sestra Jana Klaudie
Máčalíková. Její láska k Pánu Bohu, Panně Marii, církvi a rodině (vychovali čtyři děti,
poslední léta bez zesnulého manžela) byla vždy příkladná. Tímto jí za všechno
děkujeme, přejeme hodně zdraví, neutuchající Boží pomoc, požehnání do dalších let
a shledání se svou patronkou v nebi. Buď dlouho mezi námi a buď nám stále
příkladem. Za všechno Ti Pán Bůh odplať!

LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA
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3. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Eva Terezie Chaloupská)
Dohodnuté termíny setkání jsou: 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)
Setkání proběhne v sobotu 3. 12. u sv. Jiljí s obvyklým programem.Ve dnech 5. 12.,
12. 12. a 19. 12. se uskuteční rekolekce našeho sdružení s následující strukturou: 8,30
Chvály; 9,00 Mše svatá; 10 - 11,30 přednáška; 11,30 - 12,30 přestávka na oběd; 12,30
- 14 přednáška; 14-14,30 ukončení. Rekolekce povede P. V. Slámečka OP.
Uvítáme mezi sebou všechny, kdo o tyto rekolekce mají zájem.
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: 8. 12. 2005, 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.

SETKÁNÍ EVROPSKÉ RADY LAIKŮ
Ve dnech 3. – 6. 11. 2005 proběhlo u sv. Sabiny v Římě setkání ECLDF (European
Council of Lay Dominican Fraternities). Připomínám, že je tvořen 6 dominikány laiky
z Evropských zemí (v současnosti jsou zastoupeny Německo, Slovensko, Maďarsko,
Francie, Velká Británie a Česko). Promotorem pro laiky je pak fr. Jerry Stookey OP. Na
programu byly především různé problémy z laických sdružení v některých evropských
zemích, kde ECLDF slouží jako koordinátor a prostředník pro lepší komunikaci
jednotlivých zemí s vedením řádu, dále uzavření diskuse o finanční zprávě minulé rady
a otázce konta a pokladníka současné rady, zhodnocení minulého generálního setkání
ve Walberbergu a příprava setkání příštího, které se uskuteční pravděpodobně na
Slovensku v r. 2008. Podrobnější informace o evropské radě laiků a jejích aktivitách lze
nalézt na webových stránkách ECLDF (http://laici.op.org/ecldf/).
Mám-li se vyjádřit i v osobnějším tónu, musím říct, že přijetí u S. Sabiny bylo opravdu
skvělé. Bez nadsázky a patosu jsem cítil, že termín „dominikánská rodina“ se v Římě bere
opravdu vážně a místo spekulací a nekonečných diskusí o tom, co to vlastně znamená, se
jednoduše žije. Skutečně bratrské společenství jsme zakoušeli jak při chórové modlitbě
a bohoslužbách, tak při jídle nebo při práci. V rámci setkání jsme měli možnost setkat se
pracovně i s magistrem řádu fr. Carlosem Azpírozem Costou OP. Jistě není jednoduché
zastávat tento úřad po takové osobnosti, jakou byl fr. Timothy Radcliffe OP. Otec Carlos je
však osobností, která rozhodně nestojí ve stínu. K velice příjemné pracovní atmosféře
a bratrskému (a sesterskému, měl bych dodat) společenství se přidalo i skvělé počasí
a nenapodobitelná atmosféra Říma, takže si zbývá jen přát, aby se brzy vyskytla nějaká další
příležitost znovu navštívit ústředí řádu.
Tomáš Jan Machula
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International Council of Lay Dominican Fraternities (ICLDF)
Mezinárodní rada Laických dominikánských sdružení
1. září 2005
Všem členům Laických sdružení sv. Dominika.
Milé sestry a milí bratři ve sv. Dominiku,
posíláme Vám srdečné pozdravy!
Tímto dopisem svoláváme mezinárodní kongres oficiálních zástupců všech
laických dominikánských sdružení z celého světa. Bude to první mezinárodní kongres
pořádaný po kongresu v Montrealu roku 1985. Zde jsou základní informace:

Mezinárodní kongres 2007
Téma: Dominikánští laici: Spolupracovníci v kázání (Companions in Preaching)
Datum: 17.– 24. března 2007
Místo: El Cenáculo Retreat House, Pilar (Buenos Aires), Argentina
Delegáti: jeden zástupce z každé provincie, vice-provincie či vikariátu
Delegáty jsou řádně zvolení laičtí moderátoři provincie, vice-provincie či vikariátu.
Je třeba zvolit předem také náhradní delegáty, kteří by zastoupili moderátory v případě
jejich onemocnění nebo jiného závažného důvodu. Všichni delegáti i jejich náhradníci
musí mít věčné sliby.
Náklady: Náklady na konání kongresu budou teprve upřesňovány. Nicméně každá
provincie, vice-provincie či vikariát by měly urychleně začít shánět prostředky, aby
svého delegáta mohly na kongres vyslat.
Mezinárodní kongres bude vyžadovat spolupráci všech. Především se všichni ve
všech místních sdruženích modleme za zdar kongresu. Jako spolupracovníci v kázání
si uvědomme, že kongres se schází především proto, abychom mohli nadále být
účinnými kazateli Božího Slova. Modlete se prosím, aby tato akce byla požehnaná,
radostná a plodná.
Uvítáme vaše podněty k základním tématům, které byste kongresu chtěli adresovat.
Proto k dopisu přikládáme formulář – můžete ho využít pro zasílání podnětů Mezinárodní radě, která plánuje program kongresu. Podněty by měly být výsledkem seriózní
diskuse mezi dominikánskými laiky a bylo by vhodnější předkládat je společně spíše než
individuálně. Posléze budou návrhy z celého světa shrnuty a schváleny Mezinárodní
radou a opět rozeslány ještě před konáním kongresu k další diskusi na místní úrovni.
Doufáme, že každý delegát přijede na kongres dobře připraven a obeznámen s těmito
základními tématy, jež budou soustředěna z celého světa.

LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA
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Závěrem vás prosíme o vaši pomoc při shánění prostředků na organizaci kongresu.
Chtěli bychom pomoci těm delegátům z méně bohatých oblastí, kteří by se jinak
kongresu nemohli zúčastnit. Rádi bychom shromáždili dostatek prostředků na
mezinárodní úrovni, aby naše společné výdaje byly co nejmenší. Doufáme, že žádná
provincie, viceprovincie ani žádný vikariát nebudou mít nadměrné výdaje. Fond
Mezinárodního kongresu laiků byl založen v Santa Sabině v Římě. Své dary s jasně
specifikovaným účelem posílejte na: Dominican Laity Office, Convento Santa Sabina
(Aventino), Piazza Pietro D´Illiria 1, 00153 Roma, ITALIA.
Postupně vás budeme informovat o tom, jak přípravy kongresu pokračují.
Počítáme, že k zdaru tohoto úžasného projektu přispějete svojí aktivní spoluprací
a podporou.
Ať vám všem žehná všemohoucí Bůh.
Ve sv. Dominiku a sv. Kateřině Sienské
Marcus Kejungki (Afrika), Belen Tangco (Asie)
Patricia Robinson (Evropa), Pedro Torres (Latinská Amerika)
Laurie Biszko (Severní Amerika)
fr. Gerald Stookey OP, generální promotor pro dominikánský laikát
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NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ KRYSTAL OP
Krystal OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 224 237 750, http://krystal.op.cz; e-mail: krystalop@volny.cz

Sv. Augustin: Katechetické spisy
Katechetická dílka svatého Augustina odrážejí praxi církve té doby, ačkoli v mnohém
ji přesahují a obohacují. Novým prvkem je historický výklad dějin spásy, na němž
Augustin teprve staví systematický výklad křesťanského učení. Nechybí ani zajímavé
psychologické a didaktické postřehy. (O náboženském vyučování katechumenů,
Kázání ke katechumenům „O Vyznání víry“, Vavřincova příručka o víře, naději
a lásce, O křesťanském boji)
váz., 184 str., 195 Kč
Jeruzalémská bible, 15. svazek (Dvanáct proroků)
144 str., 140 Kč (vyjde v prosinci)

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA
OLIVA
knihkupectví a galerie

FORMULÁŘ PRO ZASÍLÁNÍ NÁVRHŮ
1. Téma (podnět, problém)
2. Odůvodnění návrhu
3. Návrh (stručná a jasná formulace návrhu, který je předkládán k projednání)
4. Diskuse (stručné shrnutí argumentů pro a proti, které je třeba vzít v úvahu)
5. Autor návrhu, datum
Své odpovědi zašlete v angličtině, španělštině nebo francouzštině do 31. 1. 2006 na
adresu:
Mrs. Patricia Robinson – European representative – 20 Peterscroft Avenue – Ashurst,
Southampton – SO40 7AB England
fax: (0044)23.8029.2289, e-mail: probin1002@aol.com

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!

Philippe Madre: Boží volání
Rozlišování povolání.
Paulínky, brož., 127 str., 125 Kč
Tomáš Akvinský s Georgem Shererem
Německý filosof nám tímto svým spisem
nabízí seznámení s filosofem a teologem,
jehož hlas k nám zaznívá z velké dálky, až 13.
století.
KN, váz., 95 str., 109 Kč
Jindra Jarošová: Svatí kacíři aneb reportáž nejen z Velké Moravy
Proglas, váz., 357 str., 215 Kč
Nikolaj Arseňjev: Oheň lásky
Příspěvek k teologii mystiky.
Refugium, brož., 77 str., 125 Kč
Jo Croissant: Žena neboli kněžské srdce
Paulínky, brož., 165 str., 168 Kč
León Bloy: Chudá žena
Legenda o hrdinech moderního času.
KN, váz., 303 str., 279 Kč

Maria Di Lorenzo: Matka Tereza – zář lásky
Kniha je poutavým svědectvím o velké vnitřní trýzni i statečné víře Matky Terezy.
KN, brož., 149 str., 169 Kč
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NOVÉ KNIHY / NEKROLOGIUM
Tomáš Halík: Noc zpovědníka
Paradoxy malé víry v postoptimistické době. NLN, váz., 252 str., 225 Kč

Jacques Lebreton, Francoise Lemairová: Tobě, který žízníš
Kniha, kterou společně napsali katechetka francouzského lycea a jáhen s těžkým tělesným
postižením, nabízí odpovědi na otázky, jež si klademe ve svém životě opakovaně, ale které se
zvláštní naléhavostí zaznívají na prahu dospělosti. KN, brož., 175 str., 169 Kč
Maria Anna Leenenová: Jak se žije poustevníkům
Kniha německé novinářky nabízí čtenáři čtivé a přitom důkladnější seznámení s fenoménem
současného poustevnictví. KN, brož., 143 str., 149 Kč
Josef Imbach: Tajemství klášterní kuchyně
Pikantní epizody a chutné recepty. Portál, váz., 197 str., 335 Kč
É
Knihkupectví Oliva má v prosinci otevřeno i v sobotu (vyjma 24. a 31. 12.) od 10 do 18 hodin.

NEKROLOGIUM
6. prosince 1970
zemřel ve Vídni v Rakousku P. ThDr., JUDr. a Mag. STh. Ondřej Petrů OP.
Narodil se 14. března 1915 v Klátovci na Moravě, sliby složil 27. září 1936
v Olomouci, ordinován byl 5. července 1941 v Olomouci. V roce 1947 promoval na
Palackého univerzitě v Olomouci. Vyučoval pak na generálním studiu v Olomouci
církevní právo, dějiny, patrologii a archeologii, současně plnil funkci magistra kleriků.
V různých časopisech publikoval řadu článků, tiskem vyšla i jeho doktorská práce
o Matěji z Janova. V roce 1950 se mu podařilo uprchnout do zahraničí. Působil pak
v Římě, kde často spolupracoval na překladech různých knih do českého jazyka. Měl
velký cit pro čistotu českého jazyka. Jeho nejznámějším dílem je překlad Nového
zákona, který vyšel v Křesťanské akademii v Římě. Všude byl oblíben pro svou
srdečnou a milou povahu. Pohřben je v Římě. Ať odpočívá v pokoji.

12. prosince 1960
zemřel v Charitním domově na Moravci P. Michael Chaloupka OP. Narodil se
22. září 1916 v Horních Dubňanech na Moravě, sliby složil 29. září 1938 v Olomouci,
kněžské svěcení přijal 4. července 1943 v Olomouci. Působil v Olomouci a po válce
byl poslán představenými do Jablonného v Podještědí ke hrobu bl. Zdislavy, kde
působil jako představený domu a kaplan. V roce 1950 byl internován v Broumově
a pro svou chorobu pak byl přemístěn do Charitního domova na Moravci, kde prožil
poslední roky svého života. Pohřben je na Moravci. Ať odpočívá v pokoji.
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19. prosince 1915
zemřel v Ústí nad Labem P. Vigilius Gander OP. Narodil se 1. října 1849, sliby
složil 8. září 1872 ve Štýrském Hradci a tam byl rovněž vysvěcen na kněze
21. července 1878. Většinu svého řeholního života sloužil věřícím jako kazatel
a zpovědník v klášterních kostelích v Litoměřicích a v Ústí nad Labem. Pohřben je
v Ústí nad Labem. Ať odpočívá v pokoji.

19. prosince 1980
zemřel v Charitním domově na Moravci P. Štěpán Masiak OP. Narodil se 19. září
1902 v Praze, sliby složil 10. října 1925 v Olomouci a tam rovněž přijal kněžské
svěcení 21. prosince 1930. Už v roce 1935 byl poprvé zvolen převorem v Olomouci,
pak znovu v Praze a Plzni. Za okupace byl vězněn gestapem v Zásmukách pro svá
kázání. Po válce byl znovu zvolen představeným v Uherském Brodě a převorem ve
Znojmě. Byl velmi oblíbeným lidovým misionářem. V roce 1950 byl internován
v Želivě, pak v Oseku a nakonec na Králíkách. Později pracoval v civilním zaměstnání. V roce 1968 spolu s dalšími spolubratry obnovoval řeholní život ve Znojmě, kde
vypomáhal velmi obětavě ve farní duchovní správě. V roce 1980 musel pro
postupující chorobu odejít do Charitního domova na Moravci. Byl vzorným
řeholníkem. Pohřben je ve Znojmě. Ať odpočívá v pokoji.

21. prosince 1935
zemřel ve Znojmě P. Leonard Jílek OP. Narodil se 27. srpna 1881 ve Stříteži
v Čechách, 31. října 1902 složil sliby v Olomouci, kde byl rovněž vysvěcen na kněze
5. července 1907. Působil jako kazatel ve Znojmě, Litoměřicích a Uherském Brodě,
pak ve Střelicích jako duchovní správce sester dominikánek a nakonec jako katecheta
ve Znojmě. Byl slabého zdraví. Na co nestačil tělesnými silami, nahrazoval
modlitbou. Jeho současníci o něm svědčí, že se řídil zásadou sv. Dominika – mluvit
s Bohem nebo o Bohu. Pohřben je ve Znojmě. Ať odpočívá v pokoji.
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SERVO – POMOCNÁ ORGANIZACE DAISY WALDSTEINOVÉ
Výroční zpráva 2004
Pomocná organizace SERVO je sdružení pod patronátem řádu Dominikánů. Jejími
členy jsou lidé, kteří sympatizují s touto službou řádu. Základní myšlenka odpovídá
řádu Maltézských rytířů – pomáhat lidem trpícím nouzí, starým, nemocným, invalidům
a ohroženým dětem bez ohledu na jejich národnost, rasu a náboženství.
Minulý rok byl pro naši organizaci SERVO a hlavně pro misijní středisko
v Praze–Barrandově po pracovní stránce velmi intenzivním rokem. Potěšitelně silný
příliv školních dětí vyžadoval od opatrovníků velkou schopnost vcítit se a mnoho
terapií prostřednictvím zaměstnání. Opatrovníci vycházejí ze stanoviska, že toho, kdo
je zaměstnán, nenapadají hloupé myšlenky, a proto vymýšlejí pro děti stálé
zaměstnání odpovídající věku. Protože příliv výrazně zesílil, došlo k vytvoření skupin,
pro něž byly vypracovány dlouhodobé projekty podle přání dětí.
V minulém roce se zvýšil počet návštěvníků o přibližně 30 dětí z ulic na sídlišti
Barrandov, s nimiž se musely rozšířit aktivity, hry, sport a pedagogická péče.
Největší přitažlivost měl tzv. KLUB. Zde se podávají nealkoholické nápoje a děti
věnují veškerý svůj zájem hrám, které jsou v těchto malých prostorách k dispozici,
jako stolní kopaná, stolní tenis, kulečník.
Také jiné hry pomohly vytvořit různé skupiny, které se svým nadšením
a dovedností mohly spolu měřit.
Další skupina měla obvykle zájem o utužování těla a stala se nadšenými návštěvníky FITNESPROSTOR. Bohužel se ukázalo, že tyto fitnesprostory nemají
k dispozici dostatečné množství nářadí a SERVO bylo požádáno, aby se postaralo
o rozšíření nabídky poskytovaného náčiní.
Největší místnost, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, kde byl umístěn stolní tenis,
byla využívána také pro různá filmová představení s následnými diskusemi.
V teplejších měsících sloužilo fotbalové hřiště a přilehlé lesíky hrám ve volné
přírodě a také větším akcím jako např. „Den dětí“.
Po určité době, kdy si „nové“ děti zvykly, se vytvořily malé skupiny, které chtěly
hovořit o svých zájmech a nezodpovězených problémech se svými opatrovníky. Proto
byly uspořádány DISKUSNÍ VEČERY, které měly dát odpověď a informaci na horká
témata jako rodina, škola, náboženství, drogy atd. Některá horká želízka mohla být
obohacena i filmovým představením. Tato skupinová práce byla prováděna v uzavřených skupinách a nikdo nemohl během přednášek a diskusí opustit místnost a ani
nikdo zvenku nesměl rušit. Tato forma setkání mladistvých se sociálními pracovníky
měla obzvláštní přitažlivost a těšila se velké oblibě.
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Během roku mohli sociální pracovníci počítat denně s 30 – 40 návštěvníky, kteří
trávili svůj volný čas v misijním středisku. Byli zaměstnáni, a tak nemohli podlehnout
svodům ulice jako je kontakt s obchodníky s drogami nebo nějaké jiné lákavé
kriminální činnosti.
Také JEDNODENNÍ VÝLETY na kole, jako např. návštěva hradu Karlštejna
nebo jednodenní tábory na konci prázdnin, jichž se zúčastnilo na 30 dětí, byly velmi
oblíbené. Při takových příležitostech se děti a mladiství otevírali svým opatrovníkům
a mohlo se hovořit o tématech jako nutnost školy. Vůbec rozhovory s dětmi, na které
jinak nikdo nemá čas, jsou velmi důležité.
Při takových příležitostech mohl být probírán strach z neoblíbené školy. Tyto dny
sloužily nejen k pochopení pro školu a často nevlídný domov, nýbrž také k citu pro
společenství všech návštěvníků misijního střediska.
Konec roku završila každoroční výroba a zdobení ADVENTNÍHO VĚNCE,
pečení a příprava vánočního cukroví, výroba ozdob na vánoční stromek a dalších věcí,
obsáhlá činnost, na níž se podílelo asi 500 dětí.
Svůj úkol vidí organizace SERVO v poskytnutí pomoci opatrujícímu personálu,
aby se snažil o probuzení zájmů u dětí. Bylo pro nás důležité vidět, jak stále více dětí
i mladistvých považuje misijní středisko za SVÉ, že se ve SVÉM středisku zapojují
a pečují o to, aby v něm bylo čisto, aby nebylo zakouřené, nepil se alkohol, aby
vzájemný přístup byl rodinný a aby jejich volný čas, který tu tráví, sice často dost
hlučně, proběhl smysluplně a harmonicky.
Organizace SERVO, která se samozřejmě stará také o jednotlivé případy v nouzi
a snaží se pomoci všude tam – nakolik je to možné – kde lidé sami nevědí jak dál, vidí
svou podporu misijního střediska, v němž se schází tolik lidských problémů, jako
přednostní. Stále častěji jsme žádáni o pomoc v případech, k nimž bychom nepřišli,
kdybychom nebyli v úzkém kontaktu s lidmi, kteří žijí v situacích, kde jsou předem
naprogramovány těžkosti. Práce v misijním středisku nám tak poskytuje široký vhled
do často neviditelné nouze lidí ve velkoměstě. Na každém sídlišti by měli být aktivní
lidé ochotní pomáhat. SERVO je misijním střediskem poskytujícím pomoc při
předcházení případům nouze a jejich řešení. Žijí tam lidé s kontakty na další místa,
části Prahy nebo i do zahraniční. Lidé, kteří nás oslovují, znají dost případů nouze,
kterým je třeba naléhavě pomoci, nebo s nimi žijí. Tak se během roku vytvořila
rozsáhlá pomocná činnost v jednotlivých případech jak v České republice, tak
v Rakousku. Kéž by nám i v příštím roce ochota našich dobrodinců pomoci poskytla
možnost dostát našim úkolům.
Daisy Zdislava Waldsteinová
Praha 8. února 2005
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DOMINIKÁNSKÁ SVOBODA A ZODPOVĚDNOST
Z listu magistra řádu T. Radcliffa OP (1997)
Zodpovědnost
Řízení je výkonem naší společné zodpovědnosti za život a poslání řádu. Spočívá na
naší vzájemné důvěře. Když sv. Dominik posílal mladé bratry kázat, cisterciáci se
pohoršovali, že jim tolik věří, ale on jim řekl: "Vím, jistě vím, že moji mladí vyjdou
a vrátí se, budou posláni a zase přijdou, ale by budete své mladé držet pod zámkem
a stejně vám utečou". (9) Tugwell, ibid., s. 91.
Cílem naší formace je vychovávat bratry, kteří jsou svobodní a zodpovědní, a proto
stanovy říkají, že hlavní zodpovědnost za formaci nese sám kandidát (LCO 156). Naše
řízení stojí na důvěře k bratřím. Projevem důvěry je, že přijmeme bratra k profesi;
tatáž důvěra hraje roli při volbě představených. Také představení musejí důvěřovat
bratřím, které jmenují na zodpovědná místa. Někdy budeme zklamáni, ale to není
důvod, abychom se zřekli oné základní vzájemné důvěry. Jak píše Simon Tugwell OP,
"mají-li dominikáni odvádět pořádnou práci, musejí se vystavovat určitému riziku a je
třeba jim věřit, že je zvládnou. A řád jako celek se musí smířit s tím, že někteří,
a možná mnozí, této důvěry zneužijí." (10) Dominican Ashram XII. 1983, "Dominican Risks", s. 187.
Taková důvěra vyžaduje, abychom přemohli strach, co se stane, když bratry
přestaneme kontrolovat! Musíme je učit, aby se naučili žít v Dominikově svobodě.
Felicísimo Martínez OP o tom říká: "Nemůžete člověku prokázat větší službu, než
když ho vychováte ke svobodě... Strach ze svobody může být zakořeněn v dobré vůli
těch, kdo se cítí zodpovědni za druhé, a může být ospravedlňován ohledem na
realismus, nicméně je to nedostatek víry v životnost a sílu křesťanské zkušenosti.
Strach a nedostatek víry jdou vždycky ruku v ruce." (11) Caminos de Liberación y de
Vida, Bilbao 1989, s. 24.
Strach ničí dobré řízení. Sv. Kateřina napsala papeži Řehoři XI.: "Toužím vás vidět
svobodného od veškerého otrockého strachu, neboť vím, že bázlivý člověk nevytrvá
v síle svatého rozhodnutí a dobré touhy. ... Otče, odvážně vstaňte, vždyť vám říkám,
že se není čeho bát!" (12) Dopis 233, Mary O'Driscoll OP, Catherine of Siena,
Selected Spiritual Writings, New York 1993, s. 37. Strach je otrocký, a proto
neslučitelný s naším stavem Božích dětí, bratří a sester jedni druhých. Je chybou
především u představeného, který je povolán, aby bratřím pomáhal růst v důvěře
a neohroženosti.
Avšak vzájemná důvěra nás neomlouvá, abychom druhé zanedbávali. Jestliže svému
bratru důvěřuji, neznamená to ještě, že na něj mohu zapomenout a nechat ho, aby si
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šel svou cestou. Dobré řízení nám ukládá společnou zodpovědnost, ale ta vyrůstá ze
zodpovědnosti za sebe navzájem, k níž jsme povoláni. Když skládáme sliby, vkládáme
ruce do rukou svého bratra. Je to gesto nesmírné zranitelnosti a něžnosti. Předáváme
svůj život bratřím, aniž bychom věděli, jak s ním naloží. Jsme jedni v rukou druhých.
V Životech bratří se vypráví o jistém Tedaltovi (13) III. 6, který prožíval krizi
povolání. "Cokoli viděl a cítil, připadalo mu jako druhá smrt." Vstoupil do řádu jako
příjemný, klidný muž, ale stal se z něj takový vztekloun, že dokonce udeřil podpřevora žaltářem. To je zkušenost nás všech! Možná si říkáme, že Tedalto neměl být
vůbec přijat do řádu, ale Jordán Saský se rozhodl, že to s ním nevzdá a modlil se s ním
tak dlouho, až bylo jeho srdce uzdraveno. Tím, že připustíme bratra ke slibům, bereme
zodpovědnost za něj, za jeho štěstí a rozvoj. Jeho povolání je věcí nás všech.
Bojujeme vždy za povolání svého bratra? Když bratr prochází krizí, nedívám se
stranou? Nepředstírám, že ohled na jeho soukromí ospravedlňuje mou netečnost?
Nebojím se vyslechnout ho, když se mi chce svěřit se svými pochybnostmi? Doufám,
že jestli mě něco někdy dožene k tomu, abych uhodil podpřevora breviářem, že to
bratřím nebude jedno! Musím jim také důvěřovat, abych se jim mohl svěřit v době
krize a věděl, že mě pochopí a budou ke mně milosrdní.
Jako kazatelé vtěleného Slova máme zvláštní zodpovědnost za slova, která pronášíme.
Slovo se musí vtělit především do slov "milosti a pravdy". První stanovy říkají, že
novicmistr má učit novice, "aby nikdy nemluvili o nepřítomných, leda by o nich chtěli
mluvit dobře." (I. 13) To není zbožná upejpavost, která uhýbá před skutečností
a zavírá oči před tím, jací naši bratři opravdu jsou. Je to pozvání mluvit slova
"milosti", protože víme, že naše slova mají moc zraňovat, ničit, podrývat a podkopávat naše bratry.
Je to rovněž výzva učit se mluvit slova pravdy. K naší demokracii podstatně patří odvaha
mluvit spolu pravdivě, nebát se hovořit o napětích a sporech, jež zraňují společný život
a brání našemu společnému poslání. Když už o těchto věcech mluvíme, často to bývá
s kýmkoli jiným, jen ne s bratrem, kterého se to týká. Pokud nás trápí, jak se bratr chová,
odhodlejme se promluvit si s ním pravdivě, laskavě a bratrsky. Kapitula není vždy
prvním místem, kde se to má konat. Odvažme se zaklepat na jeho dveře a mluvit s ním
o samotě (Mt 18, 15). Udělejme si na druhé čas, povídejme si s nimi, zvláště s těmi, jimž
jsme se odcizili. Komunikace na kapitule bude záviset na tom, do jaké míry jsme se
snažili spolu domluvit mimo kapitulu. Touto snahou posílíme bratrské vztahy, takže
budeme schopni řešit těžké otázky společně. Pak se nám budou dařit ony otevřené
diskuse o společném životě, o našich selháních a možnostech růstu, jež byly cílem
bývalé kapituly vin. Generální kapitula v Calerueze (43,2) uvádí několik výborných
doporučení, jak může taková diskuse vypadat dnes.
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Naše důvěra v bratry se projeví mimo jiné tím, že jsme ochotni zvolit je na zodpovědná místa, třebaže jsou mladí nebo nezkušení. Jordán byl zvolen lombardským
provinciálem, když byl v řádu teprve něco přes rok, a po dvou letech magistrem. Jaký
neobyčejný projev důvěry v člověka, který by dnes ještě ani neměl slavné sliby!
Občas se v řádu najdou starší lidé, kteří nechtějí pustit z rukou zodpovědnost, snad
z obavy před tím, co by ti mladí udělali a kam by nás zavedli. Přitom tito "mladí"
často už ani tak mladí nejsou, rozhodně jsou dost staří na to, aby byli otci rodin
a zastávali ve světě důležité funkce. Někdy nejsou ani o moc mladší než já! Naše
formace a způsob řízení by nás měly připravit na to, abychom se nebáli svěřit svůj
život bratřím, kteří nás dovedou kdovíkam. Je sice pravda, že bratr při profesi vkládá
ruce do našich rukou, ale pokud ho přijmeme jako bratra s vlastním názorem a hlasem,
pak jsme i my vložili své ruce do těch jeho.
Demokracie
Když se mě ve Francii při jednom televizním interview ptali, co je ústřední pro naši
spiritualitu, překvapilo mě skoro stejně jako tu reportérku, když jsem odpověděl
"demokracie". Ale demokracie má skutečně pro náš život ústřední význam. Být
bratrem znamená mít hlas. Přece však nehlasujeme jako skupina nezávislých
jednotlivců, kteří hledají kompromis tak, aby každému zůstalo co nejvíc osobní
svobody. Naše demokracie má být projevem bratrství, výrazem naší jednoty v Kristu,
v jediném těle.
Demokracie pro nás znamená víc než jen hlasovat, aby se projevila vůle většiny. Jde
také o to, poznat, jaká je vůle Boží. Poslušnost k Otci se projeví tím, že budu pozorně
naslouchat svému bratru. Přitom musím používat rozum. Bůh totiž nemluví skrze
mého bratra vždycky jasně. Někdy to, co bratr říká, zjevně není pravda! Přece však
jádrem naší demokracie je pevné přesvědčení, že i když bratr říká hlouposti
a nesmysly, přesto se v nich někde skrývá zrnko pravdy, které čeká na vysvobození.
I když s tím bratrem sebevíc nesouhlasím, může mě něčemu naučit: umění slyšet. To
je cvičení představivosti a rozumu. Musím se odvážit zapochybovat o svém názoru,
otevřít se jeho otázkám, stát se zranitelným vůči jeho pochybnostem. Je to úkon lásky,
zrozené z touhy po pravdě, a nejlepší příprava, jak se stát kazatelem "milosti
a pravdy".
Fergus Kerr OP řekl během kázání při zahájení kapituly anglické provincie v roce
1996:
"Na kapitule jde především o jednu věc: má se tu projevit náš závazek hledat
pravdu, poslouchat, s čím lze souhlasit v tom, s čím nesouhlasíme, uchovat, co
je pravdivé v tom, co si myslí druzí ... Čím déle jsem v řádu, tím více si vážím
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... jistého způsobu myšlení, kdy očekáváme, že druzí budou mít svůj názor,
s nímž nemusíme souhlasit, čekáme také, že pochopíme, proč si myslí právě
to, co si myslí - budeme-li mít dost představivosti, odvahy, víry v konečnou
moc pravdy, a budeme-li druhé milovat natolik, abychom vyslechli, co říkají,
a naslouchali zvláště tomu, čeho se bojí, když se zdráhají přijmout to, co se jim
snažíme ukázat. Je mnoho způsobů, jak dojít pravdy, ale doufám, že Řád
kazatelů se bude vždycky snažit používat právě tento." (14) Akta provinční
kapituly anglické provincie, 25. dubna 1996, s. 13.
Ta naše milovaná demokracie zabírá čas. Je to čas, který dlužíme jeden druhému. Může
to být nuda. Málokomu připadají dlouhá setkání tak nudná jako mně. Není to efektivní.
Nevěřím, že se kdy staneme jedním z nejvýkonnějších řádů v církvi a bylo by špatné o to
usilovat! Díky Bohu existují výkonnější řády než je ten náš. Díky Bohu, že se jim
nesnažíme vyrovnat. Určitý výkon je nutný, nemáme-li ztratit svobodu ochromením. Ale
když si výkon vytkneme za cíl, můžeme tím ohrozit onu svobodu, která je naším darem
církvi. Naše tradice, která dává každému bratru hlas, není vždy tou nejúčinnější cestou,
jak dospět k co nejlepším rozhodnutím, ale je to svědectví o evangelijních hodnotách,
které nabízíme církvi a které dnes církev potřebuje víc než kdy jindy.
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Alain Quilici OP
Osmý den

MUŽ, KTERÝ BYL PŘEDSTAVENÝM
Po skončení koncilu se (Dominik a jeho biskup) vrátili domů a oznámili
bratřím papežovu odpověď. Budoucí Kazatelé si vybrali řeholi blaženého
Augustina, výborného kazatele, a přibrali si nadto ještě přísnější zvyky, pokud
jde o stravu, posty, lůžka a vlněné oděvy. Rozhodli se též a nařídili nemít žádné
jmění, aby se starostí o věci pozemské nepřekáželo kazatelské povinnosti. Byli
ochotní ponechat si pouze důchody (LIB č. 42).
Myslil též (svatý Dominik), že by bylo dobré, kdyby si některého bratra zvolili
za opata. Jeho autoritou se měli ostatní řídit jakožto výše postaveného a jejich
hlavy. Sám si vyhradil možnost kárat ho. Za opata byl řádně zvolen bratr
Matouš. Byl první, ale i poslední nazván opatem v tomto řádě, protože bratři,
aby se v nich zakořenila pokora, se později rozhodli, aby se představený bratří
nenazýval opat, ale magistr řádu (LIB č. 48).
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Svatý Dominik, muž modlitby, muž slova, byl také mužem, který byl představeným. Umí přikazovat, protože uměl poslouchat. Umí se rozhodovat, protože uměl
nechávat vše dlouho dozrávat. Umí organizovat, protože uměl vytrvat na místě.
Svatý Dominik byl poslušný nejprve ve svém mládí, když ho řídil jeho biskup.
Vniká do jeho překvapujícího rozhodnutí změnit cestu, zůstat v Languedoku a poslat
nazpět doprovod. Byl také poslušný k událostem, nechal se jimi řídit a nalézal v nich
projev Boží vůle. Ve svém zralém věku byl poslušný k svým bratřím, když se sklonil
před jejich odmítnutím.
Aby se bratři věnovali s větší energií studiu a kázání, chtěl bratr Dominik, aby
nevzdělaní bratři laici v jeho řádu dávali rozkazy bratřím vzdělaným v tom, co
se týkalo správy a udržování časných věcí. Avšak bratři kněží nechtěli, aby jim
bratři laici vládli (VIE, str. 53, výpověď bratra Jana ze Španělska v kanonizačním procesu v Boloni).
Poslušnost v něm vychovala vnitřního člověka. Ve svém vztahu k Bohu i v tom,
co se týkalo lásky, zřekl se zcela vlastní vůle. Nedělá kariéru, ani nemyslí na osobní
úspěch. Avšak tyto duchovní dispozice mu nezabraňují, aby byl představeným, který
umí dávat rozkazy, když je to nutné. Jeho staří bratři dojatě vzpomínají na velké
rozhodnutí bratra Dominika, když 15. srpna 1217, kdy byl řád sotva potvrzen, rozesílá
své bratry. Námitky vycházejí z řad bratří i od jeho přátel a ochránců. Avšak Mistr
Dominik zůstává pevný. Hle, co vypravuje bratr Jan ze Španělska, pro kterého je tato
vzpomínka pichlavá, protože on se nechtěl vydat na cestu bez trošky peněz, a odmítal
to do té míry, že donutil svatého Dominika, aby mu ustoupil (srov. EVA, str. 92):
Když svědek (totiž on sám) byl v klášteře svatého Romana v Toulouse
s bratrem Dominikem, on ho proti vůli bratra posílal do Paříže s pěti bratry
kleriky a s jedním bratrem laikem, aby tam studovali, kázali a založili klášter.
Řekl jim, aby se nebáli, že se jim všechno zdaří. Říkal: „Nenamítejte mi; vím
dobře, co dělám“ (VIE str. 52).
Tato věta zůstala slavná mezi bratry. Pocházela od světce a nejevila se jako projev
neoprávněného poručníkování, ale naopak jako projev hlubokého duchovního života,
který vede k jasnému rozhodnutí. Dominik jedná jako člověk, k jehož charismatu
zakladatele patří rozkazování. Kdyby byl neměl tuto inspiraci, toto prorocké vidění
budoucnosti, jeho řád by byl nevytrval. V důležitých rozhodnutích, které dávají
rytmus životu svatého Dominika, od chvíle, kdy už není jen kazatelem evangelia, ale
zakladatelem řádu určeného pro kázání, zapůsobí, že nejedná nikdy pro sebe, ale vždy
pro určitý cíl a pro společné dobro. Mizí za svým rozhodnutím. Nejedná ani
z náladovosti, ani z vášně. Jeho rozhodnutí ho přesahuje. Jedná jako pod vedením
vůle, která je vyšší než jeho, a vede ho tam, kam má jít jeho řád.
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Tato inspirace, nepochybně založená na nadané přirozenosti, ponese své
nejtrvanlivější plody v založení, které uskuteční. Od počátku ho viděli, jak jde z Říma
do Toulouse a vrací se, jde do Říma, aby papeži předložil své založení, potom se vrací
do Toulouse vybrat s bratry řeholi a připojit k ní zvyky, vrací se potom do Říma, aby
obdržel definitivní potvrzení řádu, který založil.
Mistr Dominik věnoval poslední léta svého života tomu, aby dal svému řádu
právní základy dostatečně jasné a přesné, aby na nich jeho nástupci mohli dále účinně
stavět. To byly dvě generální kapituly 1220 a 1221, kde byla učiněna velká
rozhodnutí, od kterých řád pak už neupustil, a to zvláště ustanovení definitorů, kteří
by měli autoritu nad ostatními bratry a nad celou kapitulou s mocí ustanovovat,
definovat a nařizovat pro trvání kapituly (VIE str. 59, svědectví bratra Rodolfa).
První generální kapitula řádu se slavila v Boloni. Svědek na ní byl přítomen.
Tehdy chtěl blažený bratr Dominik zavést definitory, kteří by měli plnou moc
nad celým řádem, nad magistrem a nad definitory samými: mohli by definovat,
nařizovat, ustanovovat a trestat s výhradou úcty k autoritě magistra řádu (VIE
str. 36, svědectví bratra Ventury z Verony).
Svatému Dominiku též vděčíme za moudré rozhodnutí, že zákon bude moci být
definitivně přijat nebo zrušen, jestliže tak rozhodnou tři kapituly po sobě:
Aby se předešlo rozmnožování předpisů, přikazujeme, aby se v budoucnu nic
nerozhodovalo, co by neschválily dvě kapituly po sobě; na třetí, totiž na té,
která bezprostředně následuje, bude možno tento předpis potvrdit nebo zrušit...
(VIE str. 182-183, Prvotní stanovy).
Také střídání generálních kapitul je originalitou tohoto řádu. Na generálních
kapitulách se shromažďují střídavě provinciálové, kteří vedou řád, pak „definitoři“,
řeholníci, kteří nemají zodpovědnost při řízení. Toto střídání dovoluje mít v úctě jak
potřeby těch, kteří stojí v čele, tak těch, kteří jsou řízeni. Je známo, že jsou všichni
bratři postupně v jedné či v druhé situaci, a proto z toho vyplývá velká moudrost při
rozhodování.
Toto geniální organizování dovolilo jeho řádu, aby prošel staletími a přizpůsobil
se různým kulturám, překonal krize a odolal času. Bylo doprovázeno velkou
praktickou moudrostí. Mistr Dominik zná důležitost dobrého zákonodárství, avšak zná
také jeho meze.
Humbert z Romaně, který byl magistrem řádu a velkým zákonodárcem, nám
vypravuje o této vlastnosti svatého Dominika příběh, který zůstal slavný, protože
ukazuje zároveň ducha řádových zákonů:
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Naši staří bratři mi vypravovali, jak si vzpomínám, že řád chápal dobře už
předtím, než byl tento záměr určen zákonem, že stanovy nezavazují pod
hříchem. Proto blažený Dominik na kapitole v Boloni (1220) prohlásil k úlevě
bratří úzkostlivých, že závazky řehole samé nezavazují nutně pod hříchem. Též
byl rozhodnut, kdyby si to tak někteří myslili, že bude chodit z kláštera do
kláštera, aby tento předpis vyškrábal svým nožem. Bratr, který mi to vypravoval, sám to slyšel (EVA str. 118).
Aby byl představeným, musí spojovat dobré znalosti a dobré zachovávání zákonů,
které jsou strážkyněmi svobody jednotlivců i skupin, ale musí také umět vést lidi, aby
oni vydávali ze sebe to nejlepší. Svatý Dominik měl všechny tyto vlastnosti. Byl
zakladatelem řádu, který prošel staletími a ukázal pevnost svých ustanovení. Byl
nepopíratelným učitelem prvních generací sester a bratří. Někteří zakladatelé řádů
museli trpět od svých bratří nebo od svých sester, mnozí byli odmítnuti svým vlastním
založením nebo po léta zapomenuti. Svatého Dominika měli v úctě všichni až do
konce jeho života, zanechal vzpomínku, kterou by mu mnoho představených závidělo.
Všichni věděli, že se na něho mohou spolehnout: neříkal jednomu opak toho, co řekl
druhému. Nic není vzácnější než vědomí, že ten, kdo vás řídí, neobrátí hlavu, jestliže
se změní vítr. Tak ho měli rádi láskou plnou respektu a dokonce ho i uctívali, jak to
může být u hlavy, když je to pravá hlava.
z francouzského originálu Prier 15 jours avec saint Dominique
vydaného nakladatelstvím Nouvelle Cité přeložila S. M. Zdislava Černá OP
pokračování příště

Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.
Lk 21, 28
Požehnaný advent a radostné vánoce
všem členům a přátelům dominikánské rodiny
a všem našim dobrodincům
přeje redakce
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