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  JUBILEJNÍ ROK 800. VÝROČÍ
  ZALOŽENÍ PRVNÍHO KLÁŠTERA
  DOMINIKÁNSKÝCH MNIŠEK V PROUILHE

Zahájení jubilea – 3. prosince 2006
Hlavní oslava jubilea – 7. října 2007
Zakončení jubilea – 6. ledna 2008

MODLITBA JUBILEA (1206-2006)

Bože milosrdenství,
ve své věčné moudrosti jsi povolal svého služebníka Dominika, aby se vydal na

cestu víry jako poutník a kazatel milosti.

Se Slovem tvé sladké Pravdy v srdci a na rtech zval Dominik první sestry a bratry,
aby se k němu připojili a vedli život kontemplativní poslušnosti ve službě svatého
kázání.

Připomínáme si toto jubileum a prosíme tě: vdechni znovu do našich srdcí a myslí
Ducha vzkříšeného Krista a obnov nás, abychom věrně a radostně hlásali evangelium
pokoje. Skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.

Maria, Matko vtěleného Slova, oroduj za nás.

vvv

100. VÝROČÍ BEATIFIKACE PANÍ ZDISLAVY
 (28. 8. 1907)

Hlavní pouť – 26. května 2007
   Závěrečná pouť – 25. a 26. srpna 2007

Bože, svaté Zdislavě jsi dal milost, že se myslí stále povzná-
šela k tobě a ustavičně o tobě rozjímala a svědomitě pečovala
o bližní. Na její přímluvu učiň, ať se i my horlivě snažíme
o nadpřirozené hodnoty a projevujeme lásku dobrými skutky.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zdislavo, matko svatého života, oroduj za nás.
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PUTOVÁNÍ K SVATÉ PANÍ ZDISLAVĚ
 Kalendář poutí 2007

1. 5. Zahájení poutní sezóny 4. 8. Slavnost posvěcení chrámu
9 mše svatá 9 mše svatá30

po ní průvod z náměstí ke studánce
a žehnání Zdislavina pramene 8. 8. Slavnost svatého Dominika

26. 5. Hlavní pouť ke svaté paní Zdislavě
6 mše svatá u oltáře svaté paní Zdislavy 12. 8. Svatovavřinecká pouť00

8 mše svatá 9 mše svatá00

9 mše svatá – pouť diecéze a diecézní 11 mše svatá30

charity diecéze Litoměřice
celebruje Mons. Pavel Posád 18. 8.

11 mše svatá – celebruje Mons. Dominik 11 pouť řecko-katolíků00

Duka OP
po mši svaté požehnání a otevření centra 25. 8. 100. výročí beatifikace paní Zdislavy
svaté Zdislavy 9 mše svatá

14 mše svatá dominikánské rodiny – cele- 11 mše svatá – celebruje Henryk kard.00

bruje P. Benedikt Mohelník OP Gulbinowicz
15 svátostné požehnání po mši svaté posvěcení bust papežů sv.00

16 koncert před bazilikou – Miloš Bok Pia X. a Jana Pavla II.00

27. 5. Slavnost seslání Ducha svatého manželských slibů; vede P. Petr Piťha
9 mše svatá30

11  mše svatá 28. 9. Slavnost svatého Václava, patrona00

18 svatodušní pouť v hradní kapli na Lem- českého národa a české dominikánské00

berku provincie

30. 5. Slavnost svaté Zdislavy (adorační
den farnosti Jablonné v Podj.) 7. 10. Slavnost Panny Marie Růžencové
9 mše svatá (zakončení poutní sezóny)30

18 mše svatá 9 mše svatá 00

24. 6. Povýšení kostela na baziliku minor
9 mše svatá30

11 mše svatá00

21. 7. Pouť nemocných
11 mše svatá; celebruje Mons. Dominik00

Duka OP

30

18 mše svatá s bratry františkány00

30

00

00

30

00

14 pobožnost k paní Zdislavě s obnovou00

9 mše svatá30

30

11 mše svatá00

Pravidelné bohoslužby v bazilice v letním
období
Po – Pá 18 ; So 9 ; Ne 9 , 1100 30 30 00
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ZPRÁVY Z PROVINCIE

KALENDÁŘ AKCÍ

3. 12. 2006 zahájení jubilea 800. výročí

založení kláštera v Prouilhe

26. 5. 2007 hlavní pouť k paní Zdislavě

do Jablonného v Podještědí

2. 6. 2007 zasedání provinční rady

LSSD v Praze

2. - 6. 7. 2007 teologická dílna v Praze

20. - 29. 7. 2007 letní misie veVelkých

Losinách

13. - 19. 8. 2007 celostátní setkání

mládeže v Táboře Klokotech

25. a 26. 8. 2007 závěrečná pouť k paní

Zdislavě do Jablonného v Podještědí

28. 8. 2007 100. výročí beatifikace paní

Zdislavy

5. - 7. 10. 2007 setkání formátorů LSSD

na Svaté Hoře u Příbrami

7. 10. 2007 hlavní oslava jubilea 800.

výročí založení kláštera v Prouilhe

20. 10. 2007 setkání české dominikánské

rodiny v Hradci Králové

6. 1. 2008 zakončení jubilea 800. výročí

založení kláštera v Prouilhe

SLUŽBY PROVINCIALÁTU
Při zachování čísla pevné linky na provincia-
lát bylo zřízeno i číslo mobilní: +420 602 592
174. Tento mobil bude obsluhovat sekretářka
provinciála Anežka Bachnová. Jako číslo na
provincialát prosím používejte přednostně
toto mobilní číslo. Otec provinciál bude příto-
men každé pondělí 9:00-12:00, 14:00-16:00.
Návštěvu je třeba vždy domluvit předem. 

KAZATELSKÉ STŘEDISKO
Tým Kazatelského střediska se schází každé
3. pondělí v měsíci (vyjma prázdnin) v kláš-
teře sv. Jiljí v Praze. Příští setkání se bude
konat 18. 6. 2007 od 17:00 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; jilji.op.cz
http://praha.op.cz.

E-mailové zpravodajství z farnosti
Upozorňujeme na možnost přihlásit se do
internetové konference info@jilji.cz. Členům
konference bude každý týden přicházet do
emailové schránky rozpis mší, pozvánky na
různé akce a aktuality z farnosti. Podrobnosti
a návod k přihlášení najdete na nástěnce
kostela.
Přihlášení: e-mail na adresu info-sub-
scribe@jilji.cz a potom potvrdit odpovědí na
ověřovací e-mail.
Odhlášení: info-unsubscribe@jilji.cz a potvr-
dit stejně jako při přihlášení.

Společenství modlitby
Schází se každou středu od 19:45 ve velké
hovorně. Je otevřeno všem, kdo žízní po
Bohu, tak jako Bůh žízní po člověku. Po
katechezi a dotazech následuje po 21. hod.
adorace Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Jiljí
do 22 hod.

Vyučování katechismu hem vesnického faráře, jehož život je těsně
Příprava na přijetí svátostí křtu a biřmování spjat s utrpením kříže.
i vzdělávání ve víře pro zájemce probíhá Režie: Maurice Pialat
v klášteře každé úterý po nešporách (cca Hlavní role: Gérard Depardieu
19:30 h.) na faře pod vedením fr. Romualda. Přednáška s promítáním se bude konat ve

Nedělní káva
Vždy po každé nedělní mši sv. jste zváni ke
kávě nebo čaji do velké hovorny kláštera
k přátelskému posezení.

Páteční snídaně
Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo z učed-
níků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Vědě-
li, že je to Pán. (Jan 21, 12) ! Každý pátek
jste zváni na mši sv. v 7 hod. do kaple sv.
Zdislavy, po které následuje společná snídaně
s duchovním zamyšlením ve velké hovorně.

Přednášky
Cyklus Kristova tajemství podle sv. Tomáše
přednáší fr. Tomáš Pospíšil OP od 19:45 ve
velké hovorně kláštera
19. 6. Narodil se z M. Panny IV – Zvěstování

Duchovní život podle R. G. Lagrange OP
Přednášky o duchovním životě podle známé-
ho dominikánského učitele probíhají každý
čtvrtek po nešporách v čítárně kláštera pod
vedením fr. Jordána Vinklárka OP.

Hodiny filosofie
Probíhají každé úterý od 17:30 v konventu
dominikánů u sv. Jiljí, Praha 1, Husova 8
(zvonek č. 53) pod vedením Jiřího Fuchse.
Tématem nového cyklu je etika ve filo-
soficko-teoretických souvislostech.

Filmové semináře
Srdečně Vás zveme na přednášku s dopro-
vodnou filmovou videoprojekcí
„Pod sluncem satanovým“ (1987)
na motivy románu francouzského katolického
spisovatele G. Bernanose. Toto dílo je příbě-

čtvrtek 28. června v 19:45 v čítárně kláštera.
Těší se na Vás bratři dominikáni!

Hudba u sv. Jiljí
3. 6. 18:30 Slavnost Nejsvětější Trojice
A. Dvořák: Hymnus k Nejsv. Trojici, Biblic-
ké písně; zpěv: Marta Filová – soprán;
varhany: Petr Chaloupský

7. 6. 18:30 Slavnost Těla a Krve Páně
Ordinarium a moteta ke slavnosti od Petra
Chaloupského; zpívá: Schola dominicana;
diriguje, varhany: Petr Chaloupský

15. 6. 18:30 Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova
Ordinariuma a moteta ke slavnosti od Petra
Chaloupského; zpívá: Schola dominicana;
diriguje, varhany: Petr Chaloupský

24. 6. 18:30 Slavnost narození sv. Jana
Křtitele
J. J. Ryba: MISSA SOLEMNIS in C
Zpívají Cantores Pragensis, doprovází Vento-
va dechová harmonie; dirigent: Tomáš Če-
chal; varhany: Petr Chaloupský

Feriální středy 18.30 latinská mše sv.
gregoriánský chorál
Zpívá: Schola chorální; diriguje: Klára Jelín-
ková; varhany: Petr Chaloupský

Mariina legie u sv. Jiljí – prezidium
„Neposkvrněné Početí“
Naše prezidium se schází každou neděli v 16
hod. ve velké hovorně před oltáříkem Panny
Marie, modlíme se růženec a jiné modlitby
a ve společenství s naší Královnou nabíráme
nové síly a energii do dalšího týdne. Vždy se
těšíme na našeho kněze (fr. Romuald), který
k nám má promluvy o Naší Paní. Přijď i Ty
mezi nás a vyzkoušej tuto cestu, kterou šel
i Sv. Otec Jan Pavel II., cestu s Pannou Marií!

Čaj s Edel Quinnovou se bude konat 9. 6. od
14 hodin ve velké hovorně kláštera. Bude to
odpoledne s P. Marií a s vyprávěním o velké
apoštolce Mariiny legie, která ji rozšířila do
Afriky. Při setkání zazní ukázky z vyni-
kajících děl duchovní hudby. Pro všechny
zúčastněné bude připraveno občerstvení.
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PLZEŇSKÝ KONVENT OLOMOUCKÝ KONVENT
Jiráskovo nám. 30, 326 00 Plzeň 26 Slovenská 14, 772 00 Olomouc
tel. 377 241 660, fax: 377 447 882
e-mail: plzen@op.cz; plzen.op.cz

Náboženství
1. a 2. tř. – Čt 14:30-15:15, vede L. Fišerová
3.-6. tř. – Po 14:30-5:15, vede P. Cyril OP
7.-9. tř. – Út 14:30-15:15, vede fr. Šimon OP
od 15 let – Út 15:30-16:30, vede P. Jan OP Cena: 700 Kč

Aktivity pro děti a mládež
Koťata – Pá 14:30, vede J. Kratochvílová
Malá schola – Pá 16:00, vede M. Petrová
Výtvarný kroužek pro mladší (4 - 8 let) – Út
od 15:30, vede T. Šmolíková
pro starší (nad 8 let) – Út od 16:30, vede J.
Šmolíková
Společenství starších dětí – Pá 17:00-18:00,
vede A. Krondlová
Fotbal – Pá 15:00-16:30, vede P. Lejčko
Klub odvážných dívek – Čt 16:30-17:30,
vede I. Pulicarová
UCHO – jednou za 14 dnů, Pá od 19:00 v pas-
torační místnosti, vede A. Krondlová a kol.

Další akce
Dny farnosti na téma „Jsme Boží lid“
31. 5. 19:15 koncert na klášterních schodech
1. 6. po mši sv. adorace (cca od 19:00), cca
20:30 posezení na zahradě, 21:00 filmový
seminář s projekcí snímku „Evangelium sv.
Matouše“ Piera Paola Pasoliniho
2. 6. 8:00 mše sv., po ní růženec, poté další
zajímavý duchovní program (např. přednáš-
ka); odpoledne výlet; 19:30 táborák
3. 6. 9:00 farní mše sv.; 10:15 beseda – vzpo-
mínky bratří dominikánů na život v totalitě –
těšíme se na vaše dotazy i svědectví! 14:00
kulturní program 

Cyklus Ženy v dějinách křesťanství
14. 6. 19:30 „Skrze ženu přišla na svět smrt,
skrze ženu přišel také Život…“
Žena všeho schopná – dvojlomnost teologické
reflexe ženství - P. Mgr. Romuald Š. Rob OP

tel. 585 230 764, fax: 585 231 352
e-mail: olomouc@op.cz; olomouc.op.cz

Společenství při klášteře:
Po 19:30 příprava biřmovanců

(vede fr. Benedikt a fr. Jindřich)
Út 16:30 společenství Legio Mariae

(doprovází fr. Pavel)
Út 16:30 Neokatechumenátní společenství

(vedou ffr. Antonín a Štěpán)
Út 19:30 společenství mládeže

(vede fr. Jindřich)
St 19:30 Neokatechumenátní společenství

(vedou ffr. Antonín a Štěpán)
St 19:30 misijní společenství

(vede fr. Pavel)
St 20:15 četba Sumy sv. Tomáše

(vede fr. Štěpán)
Čt 19:30 společenství mládeže Zacheus

 (vede fr. Jindřich)
Čt 19:30 společenství Zbytek Izraele

(vede fr. Antonín)
Ne 18:30 společenství starších skautů

(vede fr. Damián)

Přednášky
O Božích vlastnostech
přednáší: P. Štěpán Filip OP 
14. 6. 2007 od 19:30 h.

ZDISLAVA V SEDLE
Cyklistická pouť po stopách Zdislavina
dětství pro děti 11 - 15 let v termínu 13. -
16. 7. 2007. Trasa povede ze Žďáru nad
Sázavou přes Lavičky, Křižanov a Před-
klášteří na Vranov u Brna. Doprovodné
vozidlo, nocleh a stravování zajištěno.
Finanční příspěvek bude upřesněn poz-
ději. Zájemci hlaste se u SM Bernadety
Práškové OP, tel.: 224 934 496; e-mail:
bernadeta@dominikanka.cz.

Letní tábor u sv. Zdislavy

Sestry dominikánky z České kongre-
gace sester dominikánek pořádají
letní tábor u sv. Zdislavy (Jitrava
u Jablonného v Podještědí) pro
děvčata 9 – 15 let.

Termín: 6. – 13. 8. 2007

Info: S. M. Roberta
roberta@dominikanka.cz
731 203 817 (20 – 21 hod).

Výtvarná soutěž
„Zdislava – ochránkyně rodiny“
V sobotu 26. 5. při hlavní pouti v Jablon-
ném v Podještědí proběhla vernisáž
výstavy „Zdislava – ochránkyně rodiny“
a byly předány ceny vítězům soutěže.
Obrázků se sešlo na 460. Jelikož některá
díla jsou výsledkem týmového tvoření,
zapojilo se více než 500 malířů!
Obrázky je možné si prohlédnout také ve
fotogalerii na webových stránkách
www.dominikanky.cz.

Požehnání centra svaté Zdislavy
V rámci hlavní pouti ke svaté paní
Zdislavě Mons. Dominik Duka OP po-
žehnal centrum svaté Zdislavy vybudo-
vané v prostorách dominikánského kláš-
tera. Toto centrum nabízí rodinám mož-
nost pobytů v klášteře za účelem duchov-
ního povzbuzení u hrobu sv. Zdislavy
i tělesného zotavení v krásné přírodě
v okolí. Kněží dominikáni žijící v kláš-
teře budou rodinám k dispozici pro du-
chovní rozhovor či svátost smíření.

Každý den je v bazilice mše sv. Du-
chovní program je možné doplnit vy-
cházkou k nedaleké studánce sv. Zdisla-
vy či na hrad Lemberk, kde světice žila.
Více informací na:
http://www.zdislava.cz. 

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 Šiklar OP, Klášter dominiká-
nů, Husova 8, 110 00 Praha 1, irenej@op.cz

fr. Irenej OP, promotor pro růženec

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
růžence, žalmů, proseb a slavení mše svaté za
nenarozené děti, těhotné maminky, zdra-
votnický personál a jiné potřeby.

Praha: před porodnicí U Apolináře
každý pracovní den od 8:00 do 9:20 modlitba
růžence; kontaktní osoba: Miloslav Pletánek,
tel.: 736 248 037

Olomouc: před porodnicí Fakultní nem.
každý poslední čtvrtek v měsíci v 16 hodin
modlitba růžence; od 18 hodin mše svatá
v dominikánském klášterním kostele „Za za-
stavení zla potratů“; kontaktní osoba: Marké-
ta Tomečková, tel.: 606 739 313
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DOMINIKÁNSKÁ TEOLOGICKÁ DÍLNA 2007
2. - 6. července, Dominikánský konvent sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1

Svoboda
program
1. Přednášky – zpravidla dvě dopoledne a jedna odpoledne
2. Návštěva některého z význačných pražských míst
3. Liturgie, procházky, debaty, občerstvení, volný program...

Pro účastníky nabízí pražský klášter dominikánů ubytování včetně stravy. Pohostinské
pokoje mají po čtyřech lůžkách, každý pokoj má vlastní sociální zařízení.
Přihlášky, dotazy a podněty na tomasyogi@quick.cz, uveďte zpětný kontakt.
Podrobnější informace se pokusíme získat do příštího čísla OPuscula.

Tomáš Pospíšil OP, Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo, tel. 731 402 663, 515 224 184.

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER

1. 6. S. M. Bohdanka Knotková 76. narozeniny
2. 6. S. M. Beata Súkupová 77. narozeniny
4. 6. Fr. Šimon Hlavatý 49. narozeniny
7. 6. Fr. Ambrož Svatoš 94. narozeniny
8. 6. Fr. Rajmund Tretera 67. narozeniny
15. 6. Fr. Ignác Bürgl 41. narozeniny
15. 6. Fr. Romuald Rob 33. narozeniny
18. 6. Fr. Damián Němec 47. narozeniny
25. 6. S. M. Markéta Borková 57. narozeniny
26. 6. S. M. Rafaela Slavíková 33. narozeniny
26. 6. Fr. Augustin Prokop 30. výročí kněžského svěcení
29. 6. S. M. Miroslava Švábenská 90. narozeniny
30. 6. S. M. Arnošta Mošťková 63. narozeniny
30. 6. Fr. Alvarez Kodeda 46. narozeniny
30. 6. S. M. Magdalena Švarcová 39. narozeniny

Všem jubilantům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání. 

Oáza (hnutí Světlo-Život)
Zveme všechny mladé, kteří chtějí oživit a prohloubit svůj vztah k Bohu, druhým
lidem i k sobě samotným, na prázdninové rekolekce pro mládež – tzv. OÁZU
NOVÉHO ŽIVOTA. Na rekolekcích věnujeme čas duchovnímu programu a ztišení,
ale i zábavě. Oáza je celek, proto je dobré ji jako celek prožít.
4. - 20. 7. Oáza živé církve I° – pro mládež 16-25 let; více: http://choreb.minorite.cz
20. 7. - 5. 8. Oáza živé církve I° – pro mladé 16-35 let; více: o. Jan Rajlich OP, e-mail:
jan@op.cz 
Srdečně zveme všechny zájemce!
Přihlášky, info: oaza@svetlo-zivot.cz; http://mamre.op.cz

Z KOMUNITY MNIŠEK V LYSOLAJÍCH
8. května celá naše řádová rodina slaví svátek Panny Marie, ochránkyně

Kazatelského řádu. Pro naši komunitu je tenhle den vždy významnou událostí, protože
této patronce je zasvěcena naše kaple. V letošním jubilejním roce jsme jej ale mohly
oslavit zvláštním způsobem, protože u nás právě pobývaly některé sestry z polských
klášterů a také profesorka University sv. Tomáše v Římě (Angelicum) Sr. Mary
O´Driscoll OP. Odpoledne se pak u nás sešli také zástupci všech větví řádu a další
naši přátelé, aby s námi sdíleli radost tohoto dne. Po mši svaté, celebrované naším
provinciálem P. Benediktem Mohelníkem OP a spojené s modlitbou nešpor, jsme se
mohli navzájem podělit o radost z našeho dominikánského povolání při malém agapé.
Celá oslava proběhla v krásné bratrské atmosféře a byla pro nás všechny velkým
povzbuzením.

Ve dnech 7. - 13. května proběhl v naší komunitě studijní týden. Tentokrát nás při
něm doprovázela naše sestra sv. Kateřina Sienská a její věrná následovnice, irská
dominikánka sr. Mary O´Driscoll, profesorka University sv. Tomáše v Římě
(Angelicum). Při této příležitosti jsme u nás mohly přivítat také několik našich
polských spolusester z klášterů v Radoniach a na Sw. Anně. Nesmírně zajímavé
a podnětné přednášky sr. Mary nám přiblížily ducha a teologii učitelky Církve sv.
Kateřiny a pomohly nám hlouběji pochopit některé dimenze našeho dominikánského
povolání. Také radostné chvíle v sesterském společenství a „žitá teologie“ sestry Mary
nás velmi povzbudily a znovu nám připomněly, jak velmi musíme být Bohu vděčné
za dar povolání. Týden byl uzavřen sobotní přednáškou Sr. Mary „Chodit po dvou
nohách: úvahy o dominikánském charismatu“ v pražském konventě bratří domini-
kánů, které se zúčastnili jak zástupci dominikánské rodiny, tak i přátelé a dobrodinci
našich komunit. Fotografie z těchto nezapomenutelných dnů si můžete prohlédnout
ve fotogalerii na našich webových stránkách.

převzato z http://www.moniales.praha.op.cz
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  KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ OLOMOUC

                     pořádá

POUŤ DO FATIMY
v roce hlavního výročí zjevení (1917–2007)

NEVERS – PROUILHE – LOURDES – FATIMA – CALERUEGA
9. 9. – 19. 9. 2007

Úmysl poutě:
kající – za rozpadlé rodiny, rodiny v krizi
misijní – za české dcery a syny sv. Otce Dominika, aby žili v hlubokém spojení s Kristem

a neztráceli odvahu přinášet dnešnímu světu radostnou zvěst evangelia
osobní – každý účastník pouti si zvolí své osobní úmysly

Program:
1. den: odjezd večer z Olomouce a Brna přes SRN do Francie
2. den: NEVERS – sv. Bernadetta, nocleh
3. den: FANJEAUX, PROUILHE – první klášter Mnišek Kazatelského řádu založený sv.

Dominikem, LOURDES – nocleh
4. den: LOURDES, v podvečer odjezd do Fatimy
5. den: FATIMA
6. den: FATIMA
7. den: FATIMA, výlet k Atlantiku – Batalha, Nazara
8. den: ráno odjezd z Fatimy do CALERUEGY – rodiště sv. Dominika, nocleh
9. den: SAN DOMINGO DE SILO, OSMA – místa spojená s životem sv. Dominika, pobřeží

Costa Brava, nocleh
10. den: Relaxace u moře – v podvečer odjezd do ČR
11. den: Příjezd do ČR ve večerních hodinách

Informace:
Cena 12 300 Kč – autobusová doprava, 7x ubytování, 6x snídaně a večeře, pojištění

Další informace: http://olomouc.op.cz; jindrich@op.cz

DOMINIKÁNI NA INTERNETU

www.op.cz
hlavní stránka dominikánů v ČR; spravuje fr. Jan Jáchym Beneš
 (Nám. Chuchelských bojovníků 11/5, 159 00 Praha 5–Velká Chuchle, e-mail: jachym@op.cz)

&Některé informace na těchto stránkách jsou přístupné pouze přihlášeným uživate-
lům z dominikánské rodiny. O přidělení jména a hesla si můžete napsat na adresu
info@op.cz. V mailu uveďte své jméno a komunitu (místní sdružení).

&Na stránkách jsou umístěna Acta curiae Provinciae Bohemiae 1-3/2006 a Akta provinční
kapituly 2006.

&V rubrice Přednášky a statě jsou k dispozici další příspěvky. Pokud byste chtěli sami zařadit
něco z toho, co jste publikovali, jste vítáni.

&Bratřím a sestrám, kteří na internet nemají přístup, rádi zašleme vybrané texty přednášek.
Obracejte se na redakci OPuscula.

Přednášky
&O pravdě a o studiu (fr. Tomáš Pospíšil OP) 
&Kristologická reflexe (Studium Generale) 
&Etický relativizmus (ThDr. Jiří Skoblík)
&Existence Boha jako téma rozumové úvahy (fr. Efrém Jindráček)
&Otče, do tvých rukou... (fr. Benedikt Mohelník OP)
&Úvod do teologie II (fr. Štěpán Filip OP) 

Statě
&Andělé (fr. Cyprián Suchánek OP, RC Monitor 11/2006)
&O lidské svobodě (Mons. Dominik Duka OP, RC Monitor 12/2006)
&Svatý Dominik – muž slova (fr. Benedikt Mohelník OP, 13. 8. 2006 Radio Vaticana)
&Štěstí není jenom muška zlatá (fr. Romuald Rob OP, OnPn 11/2006) 
&Nalijme si alespoň občas čistého vína (fr. Ludvík Grundmann OP, region. tisk 12/2006) 

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)

www.tyn.op.cz
informace o služebníku Božím P. Tomáši Týnovi OP; spravuje Anna Kateřina Taliánová
(AnnaTalianova@seznam.cz)
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PROSBY O MODLITBY

˜ za magistra řádu
˜ za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry zastávající provinční oficia
˜ za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá rozhodnutí
˜ za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
˜ za letní misie ve Velkých Losinách
˜ za organizátory a účastníky setkání mládeže v Táboře Klokotech
˜ za naše bratry a sestry, kteří kdekoli na světě trpí kvůli výkonu své služby
˜ za apoštolské působení v médiích, především na internetu
˜ za projekt křesťanského knihkupectví OLIVA
˜ za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
˜ 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
˜ Prosím Vás o modlitbu za slobodu mojej dcéry a ostatných dievčat, ktoré sa

ocitli v sektárskom spoločenstve. Zo srdca Vám ďakujem! nešťastná matka
˜ za syna, aby našel cestu k Pánu Bohu, aby se vrátil domů a nedělal život

těžkým sobě a celé rodině

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.

ČERVEN
1. Aby Pán chránil všechny námořníky.
2. Aby se církev Severní Afriky stala působivou svědkyní Boží lásky.
3. Aby se mladí lidé rozhodovali pro své budoucí povolání nejen s ohledem na

vlastní prospěch, ale nechali se při své volbě vést Duchem svatým.

LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA
ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY LSSD
Zasedání provinční rady Laických sdružení sv. Dominika se bude konat v sobotu
2. 6. 2007 od 9:30 hodin v dominikánském klášteře v Praze (Husova 8, Praha 1–Staré
Město) s následujícím rozvrhem: 9:30 mše sv. v kostele sv. Jiljí, 10:30 jednání
v čítárně, 12:45 hodinka během dne, 13:00 oběd (cena oběda 50 Kč), 14:00 pokračo-
vání jednání dle potřeby, předpokládaný závěr kolem 15. hodiny.

SETKÁNÍ FORMÁTORŮ LSSD
Letošní setkání formátorů Laických sdružení sv. Dominika se bude konat 5. – 7. 10.
2007 v exercičním domě na Svaté Hoře u Příbrami. Program na téma Společný život
připravuje olomoucké místní sdružení.

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ

MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)

Program společných setkání:
9. 6. 2007 setkání
14. 7. 2007 pouť na Svatý Kopeček
8. 8. 2007 svátek svatého Dominika
8. 9. 2007 obláčky, sliby

MS 3. PRAŽSKÉ (představená Eva Terezie Chaloupská)
Příští setkání našeho sdružení proběhne 2. 6. na poutním místě v Hájku u Prahy;
zahájení v 10:30. Další informace najdete na adrese www.laici3ps.op.cz.

MS 4. PRAŽSKÉ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Schůzka našeho sdružení proběhne 2. 6. 2007. Zahájení v 9:30 mší svatou v kostele
sv. Jiljí, další program ve velké hovorně.

MS 5. PRAŽSKÉ (představený Jan Jáchym Beneš)
Setkání našeho sdružení se konají jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek večer u 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: 7. 6. a 21. 6. 2007.
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OLIVA
knihkupectví a galerie

nejúplnější produkce literatury a časopisů
z oblasti křesťanství, judaica,

pravoslaví.
knihy z oblasti historie a filozofie

malá prodejní galerie dřevěných plastik
a obrazů.

Adresa: Jilská 7, 110 00 Praha 1
Otevřeno: po-pá 10-18 hod.

Tel. 606 657 544
E-mail: knihy-oliva@quick.cz
Internetové knihkupectví:

http://oliva.op.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu a objednávky!

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

Jiří Fuchs: Filosofie 7. Předpoklady nerelativizované etiky
Sedmý svazek z řady klasické filosofie soustřeďuje hlavní teoretické předpoklady
racionálního zdůvodnění a výkladu mravnosti. Ačkoliv jde o témata, se kterými se
čtenáři setkávali již v předchozích svazcích, zde se jedná o jejich vyhranění
a prohloubené zpracování se zřetelem k etické funkci. Kant chápal, že smysluplná,
lidskou tvořivostí nepodmíněná mravnost se výkladově neobejde bez posmrtného
života a bez vztahu k Bohu; proto obojí alespoň postuloval. Noetická korektura
Kantova myšlení umožňuje proměnu jeho postulátů v závazné premisy. Pravdy
o pravdě a o lidském bytí kromě toho upevňují pozice etické reflexe v záplavě
soudobého relativismu a mravního nihilismu.
brož., 192 s., 195 Kč

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA
Elias Vella: Svatost je pro každého
Kniha přináší nejdůležitější texty E. Velly
z jeho duchovních cvičení a seminářů.
KN, brož., 159 str., 180 Kč

Marek Otis: Metafyzika jako věda
Ibn Síná a Ibn Rušhd ve scholastické diskuzi.
Filosofia, váz., 184 str., 199 Kč

Život voněl člověčinou
Karel Fořt v rozhovoru s Janem Paulasem.
KN, váz., 263 str., 259 Kč

Friedrich Weinreb: Symbolika biblického
jazyka. Úvod do struktury hebrejštiny.
Herrmann&synové, brož., 185 str., 99 Kč

Erich Przywara: Analogia entis
Práce je autorovým centrálním dílem, inspiro-
vaným myšlením J. H. Newmana, M. Schelera,
a J. Maréchala. Refugium, váz., 291 str., 300 Kč

Bernard Bolzano: Exhorty
Uspořádání, překlad a komentář Jaromír Lou-
žil. NLN, váz., 373 str., 263 Kč

Zdeněk Kalista: Karel IV. Jeho duchovní
tvář. Vyšehrad, váz., 245 str., 248 Kč

Milí přátelé, ctitelé otce Tomáše Týna, milí věřící, sympatizanti a dobrodinci! 

Uběhl rok od zahájení beatifikačního procesu Služebníka Božího otce Tomáše
Týna (25. února 2006) a proto bych vás rád informoval o stavu této kauzy v její první,
diecézní fázi: 

Jak již mnozí dobře víte, Jeho Eminence Carlo kardinál Caffarra ustanovil tribunál
ve své boloňské arcidiecézi a ten nyní vyslýchá jednotlivé svědky, podle procesuál-
ních pravidel; dva historici již připravili první odborný životopis Služebníka Božího,
nezbytný pro takový proces; bratři dominikáni v Boloni zahájili akademický rok
filosofického studia prezentací nejznámějšího Týnova díla „Metafisica della sostanza“
a Centrum Sv. Dominika zorganizovalo v Boloni klavírní koncert k jeho poctě. 

Diecézní fáze v Boloni se chýlí ke svému závěru a po ní má nastat stejný proces
v Brně. Budou-li úspěšné, bude kauza postoupena do své „římské fáze“ na Kongre-
gaci pro záležitosti svatých. Je mnoho věřících hovořících španělsky, italsky,
německy, anglicky a francouzsky, kteří se obrátili na postulaci s prosbou o vydání
obrázků Služebníka Božího s modlitbou a s kratičkým životopisem v jejich jazyce tak,
jak už to je v češtině a v italštině. Rád bych jejich přání vyhověl tak, aby ještě tento
rok vyšly. 

Chtěl bych vám všem především poděkovat za vaše modlitby a za jakoukoli další
pomoc, bez které by kauza v žádném případě nemohla pokračovat dále. 

Přeji vám všem pěkné prožití velikonoční doby a ujišťuji vás o svém kněžském
požehnání a pravidelné vzpomínce při mši svaté. 

P. Efrém Jindráček OP, vicepostulátor
Largo Angelicum, 1, IT - 00184 Roma
tel.: +39. 06. 67 02 236 

Řím, 17. dubna 2007

Kdokoli by chtěl přispět na kauzu Služebníka Božího otce Tomáše Týna OP, může
se obrátit přímo na vicepostulátora z České dominikánské provincie P. Efréma
Jindráčka OP, na jeho výše uvedené římské adrese nebo na jeho adresu ve Znojmě
669 02, Dolní Česká 3, anebo zaslat svůj přípěvek na uvedené konto v České
republice: Raiffeisen Bank 102 405 5799/5500. 

převzato z www.op.cz
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SVATÁ ZDISLAVA,
PATRONKA ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ RODINY

Přitažlivost sv. Zdislavy se projevuje velkým počtem poutníků, kteří navštěvují její
hrob. Její působení a duchovní odkaz jsou v církvi stále živé také tím, že je patronkou
a inspirátorkou řeholních společenství, dobročinných projektů a dalších zařízení
i institucí. V OPusculu se Vám postupně představí ty, které jsou přímo spojeny s naší
dominikánskou rodinou. Jedná se o Českou kongregaci sester dominikánek, Dílo
blažené Zdislavy a občanské sdružení Rodina sv. Zdislavy. Tento „seriál“ nám je chce
nejen představit, ale také připomenout, že svatá Zdislava skrze tato díla stále koná
obdivuhodné skutky.

fr. Benedikt Mohelník OP

Znáte dílo blažené Zdislavy?

Jistě byste odpověděli, že velkým Zdislaviným dílem byla stavba chrámu
a špitálu v Jablonném, všechna její léčitelská a charitativní činnost a zejména
podpora tehdy v Čechách nového dominikánského řádu a zázraky... To všechno
by bylo pravda, ale přesto by to nebyla odpověď úplná. Dílo blažené Zdislavy je
totiž také nenápadné malé společenství Bohu zasvěcených sester v naší velké
dominikánské rodině. Svatá Zdislava sice není jeho přímou zakladatelkou, ale
určitě inspirovala svým příkladem a přímluvou ty, kteří tento sekulární institut
v těžkých poválečných letech zakládali.

Zakladatel sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy dominikán ThDr. Jan
Skácel (narozen 4. 4. 1884 v Javoříčku, zemřel 2. 1. 1959 v Litoměřicích)
promeditoval po skončení druhé světové války mnoho hodin u hrobu tehdy ještě
blahoslavené Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Vnímal Zdislavu především jako
vzor dokonalého spojení rozjímavého života s činným apoštolským životem.
Přemýšlel nad její láskou k církvi, věrností a oddaností Petrovu stolci a také
láskyplnou činností mezi chudým lidem i mezi inteligencí své doby.

Litoměřická diecéze, v níž byl v duchovní správě, byla po odsunu německých
obyvatel v dezolátním stavu. Opuštěné fary i kostely, nedostatek kněží, poválečná
bída ho vedly k myšlence založit charitativní spolek Zdislava, jehož členky by žily
svůj zasvěcený život jako laičky ve světě a v duchu světice pomáhaly tam, kde to
církev nejvíce potřebuje. Rozpoznal znamení doby – materialismus, nedostatek
lásky, nedostatek kněžských a vůbec duchovních povolání, krizi rodiny –
a poukázal na Zdislavu jako na moderní světici, vzor křesťanské dokonalosti.

Dívkám a mladým ženám, které kolem sebe shromažďoval říkal: „Protože do
klášterů vnikl duch světa, musíte vy vnést do světa ducha evangelia.“

Počátky byly velmi těžké, neboť myšlenka sekulárních institutů byla v té době
v  církvi  novinkou. I spolubratři dominikáni prý nechápali, jak mohou žít „řehol-
nice“ bez hábitu, bez kláštera, na farách v malých společenstvích a dokonce být
srdcem farností tam, kde není kněz, jak si to zakladatel představoval. Jeho věrnou
a oddanou pomocnicí a spoluzakladatelkou Díla byla MUDr. Marie Veselá (28. 10.
1915 – 30. 3. 1991), charismatická žena velké inteligence, hlubokého duchovního
života, plná laskavosti ke všem, na jejíž mateřské srdce vzpomínají dodnes s láskou
všechny sestry, které ji osobně znaly.

Sdružení Zdislava (v počtu asi 18 zakládajících členek) bylo oficiálně
schváleno 15. 1. 1946 státními i církevními úřady a zahájilo svou činnost 19. 3.
1946 na faře v Hradci u Stoda a později i v Holýšově u Plzně. Z tohoto sdružení
vzniklo po vyhlášení apoštolské konstituce „Provida Mater ecclesia“ papežem
Piem XII. v roce 1947 Dílo blažené Zdislavy jako sekulární institut, schválený dne
2. 2. 1947 litoměřickým biskupem Štěpánem Trochtou.

Prvním úkolem jeho apoštolské činnosti byla výchova laických katechetek
a charitativních pracovnic. Formace sester byla zaměřena na to, aby vytvářely
malá společenství 2 až 3 sester, které by působily na farách a pomáhaly kněžím
v pastorační službě. Další oblastí činnosti byl apoštolát a charitativní pomoc
v rodinách.

Prvním cílem formace však mělo být vlastní posvěcení sester jejich snahou
o dosažení křesťanské dokonalosti zachováváním evangelních rad. Jejich život
měl být svědectvím víry, naděje a lásky uprostřed světa – měly podle slov
zakladatele „nést Krista radostně do světa“. Zvláštním znakem společenství měla
být pokora a láska, radostnost a jednota v sesterském společenství po vzoru
Nazaretské rodiny. Z odkazu svatého Dominika vybral zakladatel do stanov citát,
který měl nést apoštolát každé sestry i celého společenství: „Budu opravdu údem
Kristovým až v den, kdy se zasvětím zcela, všemi svými silami získávání duší,
jako se Pán Ježíš, Spasitel všech lidí, obětoval zcela za jejich spásu.“

Sestrám se podařilo v krátké době své činnosti v kursech vychovat několik
desítek laických katechetek, které byly zapojeny do Díla jako spolupracovnice. Na
přání biskupa Štěpána Trochty se sestry přestěhovaly do litoměřické diecéze,
působily do roku l950 v Litoměřicích a v Jablonném v Podještědí.
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V letech 1950 – 1989 musely sestry působit ilegálně. Bydlely samostatně prosíme tě, žij nadále ve svém Díle! Ať jsme pomocnicemi biskupů a kněží po
v bytech nebo na farách, apoštolovaly jednotlivě v rodinách, působily jako vzoru Mariině i tvém! A ještě dodávají s úsměvem – po patnácté se přestěhujeme,
hospodyně na farách, zdravotní sestry v nemocnicích a v jiných zaměstnáních. jak doufáme, už jen na hřbitov a do nebe. Paní Zdislava, jejíž 100. výročí
I když se mohly vzájemně stýkat jen tajně, nikdy neztratily ducha společenství blahořečení letos slavíme, toto volání jistě slyší.
a původní nadšení. S úsměvem dnes vzpomínají, jak se za svého pobytu v Litomě-
řicích třináctkrát stěhovaly, na společné dovolené ve Vysokých Tatrách, na
radostnou atmosféru při setkáních. To, že společenství nejen přežívalo, ale žilo dál
a dokonce se dále rozvíjelo, připisují sestry neustálým modlitbám sestry zakla-
datelky a také péči obětavých kněží, kteří i přes hrozby pronásledování a zatčení
sestry duchovně vedli. Sestry rády vzpomínají zejména na fokolariny – P. Karla Blažená svatá Zdislavo, povolej do svého Díla nové duše uchvácené Bohem
Pilíka a P. Jana Kutáče. Později se společenství rozšířilo i na Moravu, kde se a ochotné ke službě podle tvého vzoru!
sestrám věnoval nedávno zemřelý kněz P. Metoděj Kuběna.

Po pádu totalitního režimu Dílo blažené Zdislavy  potvrdil litoměřický biskup
Josef Koukl Dekretem z 26. 12. 1990 jako sekulární institut diecézního práva se
sídlem v Litoměřicích. Společenství se znovu přihlásilo ke svým dominikánským
kořenům a začlenilo se do dominikánské rodiny. V úloze spirituálů se vystřídali
dominikáni P. Vojtěch Soudský, P. Bartoloměj Kulhavý a P. Jan Rajlich.

Sestry se v Litoměřicích velkou měrou  podílely na založení Charitního
domova Zdislava v  Litoměřicích, kde se snažily podle svých možností a sil
sloužit  starým lidem a pomoci jim na sklonku života k setkání s Kristem ve
svátostech. Zejména nemocným kněžím sestry sloužily s velkou láskou. Na
laskavé srdce sestry Marušky Legnerové jistě vzpomínají v Litoměřicích nejen
nemocní... Mezi nemocnými v celé republice byly sestry známy vydáváním
a distribucí časopisu Duchovní obnova. Starší sestry působily na farách, tři
lékařky v nemocnicích a ve věznici, ostatní sestry sloužily církvi podle svých
osobních darů a možností. Nemocné sestry i spolupracovnice obětovaly svá
mnohá trápení za církev, za kněze, za rodiny, za obnovu Díla a na další úmysly.
Finančními dary podporovaly mnoho současných církevních aktivit a také
jednotlivé kněze.

A současnost?... Čtyři sestry důchodkyně žijí své zasvěcení na různých místech
Čech i Moravy a slouží Pánu podle svých sil v kostelích i v bližních, jedna mladší
sestra pracuje v civilním zaměstnání. 

Ale jádro institutu žije přece jen společně. Sestry  „zdislávky“ se totiž opět
stěhovaly,  již po čtrnácté! Tentokrát si je paní Zdislava zavolala ne ke svému
hrobu, ale téměř do svého rodiště. V Charitním domově na Moravci, kousek od
Křižanova dnes žije šest sester, které volají ke své Paní: Blažená Zdislavo,

Všichni se divili, proč zakladatel nazval institut Dílo blažené Zdislavy, ne Dílo
blahoslavené Zdislavy, jak by každý předpokládal. Vysvětlil všem, že je to proto,
aby sestry, až se dožijí Zdislavina svatořečení, nemusely název svého společenství
měnit.

Lenka Nezbedová

NEKROLOGIUM
8. června 1982
zemřel tragicky, sražen autem z kola, P. PhDr. Atanáš Josef Šnobl. Narodil se
3. prosince 1916 v Třeboni, sliby složil 13. listopadu 1939 v Olomouci, kněžské
svěcení přijal 2. července 1944 v Olomouci. Studoval na Karlově univerzitě v Praze,
kde 19. prosince 1947 dosáhl doktorátu filosofie. Krátce pak působil v Olomouci.
V roce 1950 byl internován v Želivě. Po propuštění pracoval v civilním zaměstnání
a uchýlil se ke své vdané sestře do Poběžovic u Domažlic. Zde je i pohřben. Ať
odpočívá v pokoji. 

12. června 1997
zemřel na Moravci Fr. Augustin Antonín Bůžek. Narodil se 20. června 1912
v Landsbergu u Wroclavi ve Slezsku. Mládí prožíval v Čenkovicích ve východních
Čechách. Vstoupil do dominikánského řádu v Olomouci jako bratr laik, kde složil
řádové sliby 1. ledna 1936. Působil v konventu sv. Jiljí v Praze a pak u Panny Marie
Růžencové v Plzni. Obětavě vypomáhal v údržbě kláštera a kostela až do roku 1950,
kdy byl s ostatními řeholníky násilně odvlečen do koncentračního kláštera v Brou-
mově. Po propuštění pracoval jako tovární dělník ve východních Čechách. Vyčerpán
fyzicky i psychicky byl přijat do Charitního domova na Moravci. Pohřben je ve
Znojmě. Ať odpočívá v pokoji. 
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4. Jsoucno, což je podstatné jméno odvozené od slovesa býti, se o Bohu
a o tvorech nevypovídá ani univokálně, ani ekvivokálně, ale analogicky,
a to analogií atribuce nebo proporcionality.

V této tezi se nachází hned několik nových pojmů. Týkají se způsobů, jimiž
se používá jedno slovo (jeden pojem) pro označení různých věcí. Tomuto
označování neboli vypovídání budeme říkat „predikace“. Ve výroku „Člověk je
živočich“ například vypovídáme neboli predikujeme o člověku, že je živočich.
Nyní se podívejme na různé způsoby predikace. 

První z nich je predikace univokální neboli stejnojmenná. O více věcech zde něco
predikujeme v tomtéž významu. „Petr je člověk“ a „Pavel je člověk“. V obou
případech je pojem „člověk“ vypovídán ve stejném smyslu, stejným způsobem. 

Dalším způsobem predikace je predikace ekvivokální neboli různojmenná.
Stejný pojem se zde predikuje v různých významech, které spolu nemají nic
společného. Mluvíme-li o kohoutku na vodovodní baterii, kohoutkovi na dvorku
nebo kohoutku na špičce věže, je to vždy v úplně jiném významu. 

Mezi těmito možnostmi existuje však i určitá střední pozice. Tentýž pojem se
zde vypovídá v různých významech, které však spolu něco společného mají.
Nejsou zcela totožné, jako u univokální predikace, ani zcela odlišné, jako
u predikace ekvivokální. Jsou různé, ale po určité stránce stejné. Nejlépe bude
ukázat to na příkladu. Pojem „síla“ může být predikován o svalech, zvyku,
argumentaci apod. Pokaždé se jedná o jiný význam, ale existuje zde cosi
společného, co opravňuje použít toto slovo k označení tak různých věcí. Tomuto
způsobu predikace říkáme analogie. Analogie má dva typy. Existuje analogie
atribuce a analogie proporcionality. 

V případě analogie atribute se jeden pojem predikuje o různých typech
subjektů na základě nějakého jejich vztahu. Velmi často jde o vztah příčinnosti.
Člověk je zdravý, jídlo je zdravé, barva pleti je zdravá apod. Jídlo je zdravé,
protože působí zdraví člověka, barva pleti je zdravá, protože indikuje zdraví
člověka. Vidíme, že se zde nejedná o náhodnou shodu slov jako u výše zmíněného
kohoutku, který se predikuje ekvivokálně. Mezi významy, v nichž je predikován
pojem „zdravý“, se nacházejí jasné souvislosti. 

Analogie proporcionality vyjadřuje nějaký vztah poměru, proporce. Pojem
„princip“ se například vypovídá o bodu vůči přímce (bod je principem čili

východiskem přímky), o příčině vůči účinku, o otci vůči synu, o Stvořiteli vůči
tvorům apod. Určitým slabším způsobem proporcionální analogie je metafora. Tak
se pojem „král“ předikuje o prvním z lidí, stejně jako o lvu mezi zvířaty, pojem
„klíč“ o materiálním nástroji k otevírání dveří, stejně jako o argumentaci vedoucí
k nějakému závěru apod.

Nyní, když jsme si nastínili různé způsoby predikace, můžeme přikročit
k hlavní myšlence naší teze, kterou je analogická predikace pojmu jsoucna.
„Jsoucno“, jak už bylo řečeno v předcházejících tezích, se predikuje o všem, co
je. Zahrnuje tedy úplně vše. Je to nejobecnější pojem. Jakým způsobem je tento
nejobecnější pojem předikován o Bohu a o tvorech?

Nejméně často se setkáváme s ekvivokální predikací. Najdeme ji např.
u jednoho z nejvýznamnějších protestantských teologů 20. století Karla Bartha.
Ten ve snaze hájit radikální jinakost biblického Boha vůči tvorům vášnivě odmítá
jakýkoli náznak kompromisu božského a stvořeného. Pro mnohé překvapivě
prohlašoval, že největším pohoršením katolické teologie nejsou mariánská
dogmata nebo podobné typické body sporu katolíků a protestantů, ale analogie
jsoucna (nazýval ji dokonce vynálezem Antikrista). Důvodem je podle něj příliš
velká podobnost tvorů s Bohem, která z analogické predikace jsoucna vyplývá,
a která je podle něj pro Bibli věrného teologa nepřijatelná.

Jakkoli lze důvod Barthova odporu chápat, je podle mého soudu více
emocionální než věcný. Bůh je naprosto svrchovaný a součástí radostné zvěsti
Evangelia je i to, že se člověku sděluje, že se mu vydává. Určitá míra podobnosti
s Bohem nás tedy nemusí pohoršovat, vždyť v Novém zákoně dokonce čteme:
Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými
božské přirozenosti… (2 Petr 1, 4). Tomismus vychází z toho, že různá použití
slova „být“ a od něj odvozeného slova „jsoucno“ nejsou pouhou náhodnou shodou
slov. Není to ekvivokace. 

Další možností je univokální predikace a je třeba říci, že někteří významní
filosofové a teologové takové pojetí zastávali. Příkladem může být jeden
z velkých metafyziků a teologů vrcholného středověku Jan Duns Scotus. Rozdíl
mezi Bohem a člověkem nespatřoval v tom, že jsou jsoucnem „poněkud jiným
způsobem“, ale v rozdílu nekonečné jsoucno (Bůh) – konečné jsoucno (tvor).
Univocita jsoucna s sebou nese mnohé výhody, ale také značné problémy. Jedním
z nich je otázka, jak vůbec mohou existovat různá jsoucna. Jestliže existuje
mnohost jsoucen, musejí se tato jsoucna navzájem něčím lišit. Toto „něco“, co je
odlišuje, je ale také jsoucnem a problém se opakuje. Kdyby toto „něco“ nebylo
jsoucnem, bylo by to nicotou, tzn. že by se dané věci neodlišovaly. 
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Tomistické řešení tedy staví na analogii. O Bohu je možné něco pozitivně
predikovat, ale vždy v analogickém slova smyslu. Můžeme například říci, že Bůh
je svatý. Svátosti jsou také svaté. Lidé mohou být také svatí. Svatý může být
i růženec. Je to klasický případ analogické predikace pojmu „svatý“. Bůh je svatý
nejvyšším a vlastním způsobem. Vše ostatní je svaté na základě vztahu účasti na
této jediné Boží svatosti. Podobně o Bohu říkáme, že je Otec, tak jako říkáme
člověku otec. Analogicky se predikuje také pojem jsoucna. Bůh je a člověk je. Ale
bytí Boží je Bůh sám, jak bylo řečeno v předcházejících tezích. Bůh je pramenem
veškerého bytí, které udílí tvorům vzešlým z jeho ruky. Tvorové jsou pak bytím
omezeným a závislým na tomto Bytí v plnosti, tj. na Bohu. 

Analogická predikace o Bohu (nejen pojmu jsoucna, ale všeho, co o Bohu jsme
schopni říci) se v teologii obvykle vystihuje trojčlenným postupem, kterému se
říká „afirmace – negace – eminence“ nebo počeštěně „tvrzení – popírání –
vyvyšování“. Při tvrzení něco o Bohu říkáme, při popírání odmítáme špatné
výklady toho, co říkáme, a při vyvyšování upozorňujeme, že takto očištěný
význam tvrzení patří Bohu v nejvyšší míře. Např.:

1. Bůh je velký. 
2. Ale není velký v tom smyslu, v jakém mluvíme o velkých stromech, horách

apod.
2. A v tom smyslu, v jakém je Bůh velký, je velký v maximální, nekonečné

míře.

Všechna slova, která o Bohu predikujeme, jsou totiž tak či onak vzatá z naší
smyslové zkušenosti. Při jejich aplikaci na Boha tedy vyžadují jakési očištění nebo
vyjasnění, jinými slovy vyžadují predikaci nikoli univokální, ale analogickou.
Pokud bychom byli zastánci predikace ekvivokální, nemohli bychom říci o Bohu
v podstatě vůbec nic. A něco takového tomisté nechtějí. O Bohu něco vypovídají,
ale pojmy vzaté z naší zkušenosti pečlivě „očišťují“. Vypovídají analogicky. 

Tomáš Machula

(Příště: 5. teze: „V každém tvoru je kromě toho reálná skladba subsistujícího
subjektu s druhotně přidanými formami neboli s akcidenty. Ty však nejsou
myslitelné, pokud esence věci nepřijímá od sebe odlišné bytí.“)

MODLIT SE 15 DNÍ S TOMÁŠEM AKVINSKÝM
Suzanne Vrai, André Pinet

Desátý den
JEŽÍŠŮV RŮST

„SPRAVEDLIVÝ VZROSTE JAK LIBANONSKÝ CEDR.“ (Žl 91, 13)

Znal mě Ježíš na zemi? Zná mě přirozeně? Taková je otázka, kterou si nyní
kladu ne bez neklidu; mohl mě znát tento člověk, který žil před dvěma tisíci lety,
a jestliže mě neznal, k čemu mi slouží má křesťanská víra? Svatý Tomáš tvrdí, že
Kristova duše zná ve Slovu všechny skutečnosti, ať existují v kterékoli chvíli, a též
myšlenky lidí, jejichž je soudcem (S.T. III,10,2).

Jak toto dítě mohlo postřehnout tajemství svého určení a tajemství svého
vlastního já? Narodilo se v Betlémě, jak tedy mohlo říci svým rodičům asi
o dvanáct let později: „Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“
(Lk 2, 49). Ježíš je Slovo Boží a těší se z poznání dokonalého, božského, všech
věcí, avšak to se nesměšuje s jeho poznatky čistě lidskými. Kromě tohoto
božského poznání měl Kristus i jiné, nedokonalé a částečné, protože lidské,
získané zkušeností nebo přijaté od Boha. Patřilo k jeho lidské přirozenosti a bez
ní by jeho lidská duše nebyla dokonalá... Kdyby byl měl normální lidskou
inteligenci, aniž by ona jednala, byl by o něco připraven... Poznávání patří
k pojmu člověka živočišného a rozumného (S.T. III, 9,1).

Lidské poznání ovlivněné poznáním božským se staví proti jejich nezamě-
ňování, jako každé zasahování božské přirozenosti do lidské. Ježíš je dokonale
člověk a plně Bůh, bez směšování přirozenosti ani poznání, učí koncily chalce-
donský a třetí cařihradský.

Pohled poněkud „maximalistický“ na Vtělení uděluje Kristu již v jeho
pozemském životě a též od jeho početí, zdůrazňuje Tomáš, a nejen po jeho
zmrtvýchvstání, nejvyšší lidské poznání: Kristus měl mít nejdokonalejší lidství.
Nuže, blažené patření, patření na Boha a na všechny věci v něm, dar Boží
vyvoleným, je nejvyšším poznáním, nadpřirozeným, protože nikdo ho nemůže
dosáhnout svými vlastními prostředky, i když přirozeností je člověk stvořen pro
Boha a má jistou schopnost toto poznání přijmout. K tomuto důvodu vhodnosti
svatý Tomáš přidává jiný: nikdo nemůže dávat to, co nemá: Člověk je v možnosti
schopný vědění blažených, to znamená patření na Boha, a je zaměřen k tomuto
patření jako ke svému cíli. Je rozumnou bytostí, schopnou tohoto blaženého
patření skrze Kristovo člověčenství... Proto bylo dobré, aby se toto poznání, které
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spočívá v patření na Boha, hodilo dokonale Kristu a jeho lidství (S.T. III, 9,2). Zcela mladý Ježíš byl uváděn do „zákona, proroků a jiných spisů“. Ve třiceti
V nemožnosti představit si člověka, který zná všechny lidi všech dob a na všech letech učí jako učitel v synagoze v Nazaretě, avšak mnohem dříve ve věku
místech, můžeme se pokoušet jen o přiblížení. Ježíšova Matka Maria, povýšená dvanácti let na sebe upozorní svou velkou znalostí judaismu. Maria a Josef ho
na nebe, těší se nyní z tohoto patření. Zná každého člověka. Každý ve všech našli v chrámě, „jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky.
dobách a na všech místech ji může vzývat a přijmout její odpověď. Privilego- Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi“ (Lk 2,
vaným se také bude zjevovat jak v Evropě, tak  na jiných kontinentech, a bude 46-48). Nepochybně náboženské vyučování v tomto zvláštním případě bylo
mluvit jejich jazyky. Stejně v nebi svatí znají všechny, kteří je vzývají, ať je to zdvojnásobeno neobyčejným, výjimečným poznáním vlitým. Žák musel rychle
v kterékoli době a na jakémkoli místě. Měl Ježíš toto vědění před svým utrpením převýšit profesora, dítě své rodiče. Konec evangelia Lukášova, příhoda o pout-
po celý svůj pozemský život? Slova mu připisovaná: „Prolil jsem tuto kapku krve nících z Emaus, nám ukazuje Ježíšův pokrok v poznání Písma a zvláště „v tom,
pro tebe“, bychom potom brali v úzkém smyslu. Svatý Tomáš nebyl vždy co se týkalo jeho“. Dítě Ježíš tu musel odhalit svou vlastní osobnost, své osobní
sledován na této cestě; upozorňovalo se, že Kristus zmrtvýchvstalý vede lidí k bla- bytí, své já; mohl srovnávat proroctví o Emmanuelovi se slovy své matky.
ženému patření; připisovat mu ho po jeho zmrtvýchvstání už nevyvolává námitku. Vyjádření Abba-Otče, nikdy nepoužívané o Josefovi, nalézalo v Ježíšově modlitbě
Kromě toho Ježíš je dokonale člověkem a patření na Boha ante mortem zdá se být odezvu zcela jinou, plnost Pravdy.
mimo tyto meze i tehdy, jestliže se Bohu líbí je udělovat. Naopak Tomáš v tomto Svatý Tomáš připisuje Ježíšovi největší možné vlité poznání: U Izaiáše čteme
bodě mnohokrát výslovně tvrdí, že Kristus měl blažené vidění na zemi. Jen ta (11, 2-3): „Byl naplněn duchem moudrosti a rozumu, vědění a rady.“ Nuže, pod
skutečnost, že jeho tělo nebylo oslaveno, ho odlišovala od vyvolených. těmito slovy je třeba rozumět všechny předměty poznání: moudrosti náleží poznání

Jako každý člověk získával Ježíš zkušenost časem; byl obdařen rozumem
a vůlí, které nesmíme ani umenšovat, ani podceňovat: Syn Boží přijal lidskou
přirozenost úplnou s duší citlivou a rozumnou; musel tedy vlastnit stvořené vědění
pro dokonalost své duše a pro dokonalost svého rozumu (S.T. III, 9,1). Svatý
Lukáš píše, že Ježíš rostl věkem, moudrostí a milostí před Bohem a před lidmi (2,
52). Tomáš se opírá o toto tvrzení a vyvozuje: Kristus pokročil moudrostí a milostí
právě tak jako věkem, protože v míře, v jaké rostl  věkem, konal větší díla, která
projevovala vyšší vědění a vyšší milost (S.T. III, 12,2). Potom se vrací k otázce
o růstu získaného nebo zkušenostního poznání Kristova: Toto vědění bylo vždy
dokonalé úměrně Kristovu věku; nebylo dokonalé naprosto ani podstatně, a proto
mohlo dělat pokroky (tamtéž ad 2). Chápeme, že Andělskému učiteli záleželo na
tom, aby dával Kristu dokonalé poznání, avšak poznání úměrné jeho věku. Ježíš,
Syn Boží a syn tesaře, je Bůh a člověk. „Viděli jsme ho plného milosti a pravdy“, píše svatý Jan (1, 14) o Ježíšovi,

První Ježíšovou zkušeností byl jeho vztah s jeho rodiči. Jako každé dítě říkal Slovu Božím, které přišlo na náš svět. Jestliže je milost blahovolným pohledem,
„tatínku“ a „maminko“ Josefovi a Marii. U Josefa se dvojakost tohoto slova mohla úsměvem Boha, nemohl jeho Syn, v kterém má Otec zalíbení, nebýt plný milosti.
jen nesnadno slučovat s přímostí člověka, nazývaného „spravedlivým“. Můžeme Milostí se Slovo stalo tělem, převzalo naši lidskou přirozenost narozením z Marie;
si myslet, že uměl opravit skutečnosti v duchu mladého dítěte co nejdříve. Slovo též plod života této matky, panny, nemohl nebýt Požehnaný. Syn Boží má všechno
„maminka“  k Marii nenaráželo na žádnou překážku a odpovídalo pravdě, avšak Otcovo zalíbení a všechna jeho milost přechází na jeho lidství: Musíme rozlišovat
výjimečná situace rodiny nemohla být dlouho přijímána dítětem jako situace v Kristu dvojí milost. Především milost spojení, protože Ježíšova lidská přiro-
běžná. Rodinná souvislost pomáhala dítěti postavit se v pravdě. Zde zasahuje jiný zenost byla spojena s jeho přirozeností božskou jako osoba Slova. Druhá je milost
způsob poznání, více nebo méně rozvinutý v každém člověku, vlité vědění dané habituální... (S.T.III,  7,11). Nesmíme nikdy zapomínat na realismus vtělení,
přímo Bohem. kterého si tak dobře všiml svatý Jan: „O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli,

věcí božských; rozumu poznání skutečností nehmotných; vědění poznání všech
závěrů; radě poznání věcí praktických. Zdá se tedy, že Kristus vlitým věděním,
které mu udělil Duch svatý, znal všechny věci (S.T. III, 11,1 sed contra). Modlitba
dítěte Ježíše byla jistě privilegovaným místem objevování jeho duše a jeho
osobnosti. Je nesnadné představit si tuto modlitbu. „Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5, 1). Velmi čisté srdce Ježíšovo „vidělo Boha“
velmi záhy nejprve blaženým patřením a potom nejvznešenějším darem
moudrosti. Zde měl získávat lidské vědomí o své identitě Božího Syna. Toto
poznání, jak nám říká svatý Tomáš: nebylo diskurzivní, protože nebylo získáno
osobním hledáním, ale bylo vlité Bohem (S.T. III, 11,3). Vidíme lépe Ježíše, jak
přijímá v modlitbě tyto objevy, než aby je vyvozoval úvahami. Stejně i nám
modlitba zjevuje naše božské dětství a dává nám poznávat v Bohu našeho Otce.
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vlastníma očima viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali,
o Slovu života...“ (1 Jn 1, 1). Tělo Slova života nemohlo nebýt naplněno milostí,
a to milostí nekonečnou, protože se obrací k Bohu v osobě Syna: vtělení Lásky,
kterou má Otec k svému Synovi.

Svatý Tomáš mluví též o habituální milosti v Ježíši, vidí ji jako něco
nekonečného, protože je Otcovým úsměvem, pohledem nebo přátelstvím Otce
k tomuto člověku, který je jeho Synem. Přesto však objektivně v Ježíšově duši tato
milost zůstává omezená rozměry jeho duše. Habituální milost může být pova-
žována za něco stvořeného, omezeného, konečného. Je v Kristově duši jako ve
svém předmětu. Nuže, tato duše je duší tvora s omezenými schopnostmi. Tedy
milost je po této stránce omezená. Avšak podle své přirozenosti je nekonečná,
neomezená (S.T. III, 7,11). Téže milosti se dostává nám.

Ježíš je v čele tajemného těla, kterým je církev, a v tomto těle milost stéká
z hlavy k údům. Každá milost, kterou přijímám, pochází od Krista, stéká od něho
ke mně jako míza stoupá k ratolestem, aby mě oživovala, zbožšťovala, připodob-
ňovala jemu. Svatý Jan shrnuje tuto Pavlovu myšlenku, když píše: „Z jeho milosti
jsme všichni přijali“ (Jn 1, 16). Svatý Tomáš vysvětluje, že milost, kterou Kristus
přijal v plnosti, se vylévá na nás: Kristova duše přijala milost v nejvyšší míře.
Proto se sluší, aby z tohoto maxima milosti, které přijal, přecházela tato milost na
ostatní... (S.T. III, 8,5). Je to tedy stejná láska, kterou Otec miluje svého Syna od
věčnosti, kterou miluje všechny a každého z lidí, spojených s jeho Synem.

Ježíši, vědomý si svého bytí, svého poslání, a s jasností stále rostoucí, vydal
ses za všechny lidi. Měl jsi plné vědomí univerzálnosti tohoto poslání. Co to
znamená milovat všechny lidi? Potřebuje je láska znát? Existuje láska k věcem
pouze zahlédnutým. Existenciální láska jistých duší nás vede k domněnce, že
„láska je bez hranic“. Jestliže takový svatý Vincenc z Paula nebo matka Tereza ství Krystal OP s.r.o.

z Kalkaty milovali svého bližního s velikou láskou, pocházela tato láska v přímé
linii ze Srdce Ježíšova. Tedy tím spíše toto božské Srdce obsahuje lásku ke všem,
kteří ve světě a během staletí opravdově milují.

„BRÁNA JE TO, ČÍM VŠICHNI VSTUPUJÍ DO DOMU,
KRISTUS JEDINÝ JE TEN,

SKRZE KTERÉHO MÁME PŘÍSTUP K MILOSTI,
V KTERÉ ZŮSTÁVÁME“

(S.T.III, 8,7 ad 3)

z francouzského originálu Prier 15 jours avec Thomas D’Aquin
vydaného nakladatelstvím Nouvelle Cité (Paříž 1991) přeložila S. M. Zdislava Černá OP
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