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ZPRÁVY Z KURIE
FRATRES ORDINIS PRÆDICATORUM
CURIA GENERALITIA

Dominican Sisters International
Suore Domenicane Internazionali
Hermanas Dominicas Internacionales
Soeurs Dominicaines Internationales

25. listopadu 2007
Slavnost Ježíše Krista Krále
Drazí členové celosvětové dominikánské rodiny,
dominikáni žijí a pracují ve 101 zemi světa. Mnoho členů naší rodiny působí
v zemích sužovaných hmotnou chudobou a konflikty. Mezi nimi si v posledních
týdnech připomínáme především lid v Pákistánu a tamější členy dominikánské rodiny.
Setrváváme na modlitbách a projevujeme jim solidaritu v období krize.
Situace v Pákistánu se vyostřila, když prezident Pákistánu generál Parvíz Mušaraf
vyhlásil 3. listopadu výjimečný stav. Byla pozastavena platnost ústavy, občanům jsou
upírána základní lidská práva, předseda Nejvyššího soudu a další soudci jsou
v domácím vězení a lidé nemají možnost sledovat místní nezávislé televizní stanice
nebo mezinárodní zpravodajské stanice. Mnoho novinářů, právníků a hlavních politických představitelů bylo uvězněno nebo je drženo v domácím vězení. Křesťanské
společenství pociťuje velkou nejistotu a ohrožení. Biskupové a nejvyšší náboženští
představitelé Pákistánu jsou velmi znepokojení touto zhoršující se situací v zemi.
Naléhavě žádáme vládu Pákistánu, aby zrušila výjimečný stav, obnovila dodržování ústavy, zajistila všem úplná občanská práva, propustila vězněné politické představitele, novináře, právníky a také všechny soudce a jejich rodiny držené v domácím
vězení. Aby umožnila lidu Pákistánu svobodný přístup k národním i mezinárodním
médiím. Aby obnovou ústavní demokracie zlepšila obraz a pozici Pákistánu ve světě.
Vyzýváme dominikány celého světa, aby pokračovali v modlitbách za pákistánský
lid. Dominikány ze zemí, jejichž vlády mohou působit na vládu Pákistánu, prosíme:
vyzvěte své vládní představitele, aby se přímo u generála Mušarafa, prezidenta
Pákistánu, zasazovali o obnovu ústavní demokracie v Pákistánu, zajištění základních
lidských práv, opětovné umožnění výkonu justice a přístupu k místním i mezinárodním médiím. Jako lidé víry pokládáme důsledky současného výjimečného stavu
a pozastavení platnosti ústavy za nepřijatelné.
Věrni příkladu našeho otce Dominika, který měl soucit s trpícími, a naší sestry
Kateřiny, která působila na občanské představitele své doby, s bratrským a sesterským
pozdravem, Vaši
Carlos Azpíroz Costa OP
Magistr Řádu

a

Marie Fabiola Valesquez Maya OP
Mezinárodní koordinátorka DSI
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SLOVO PROVINCIÁLA

Milé sestry a milí bratři!
Do letošního adventu vstupujeme s novou encyklikou
papeže Benedikta XVI. nazvanou Spe salvi sumus –
Nadějí jsme spaseni. Jistě není náhodou, že Svatý otec
uveřejnil svou druhou encykliku na svátek sv. Ondřeje, který je tradičně považován za vstupní bránu
k adventní době. Právě s adventem téma encykliky
hluboce souzní. Je to doba, v níž se snoubí očekávání
druhého příchodu Krista na konci časů a příprava na
oslavu svátků prvního příchodu Slova, které se pro
nás stalo tělem. Oba aspekty adventní doby jsou
vyjádřením opravdové křesťanské naděje.
Papež začíná svůj okružní list úvahou nad tím, že člověk se propadá do temnoty
a zůstává bez naděje, pokud nemá Boha. Žít ve světě bez Boha, znamená žít bez
naděje. A naopak dojít k poznání pravého Boha znamená přijmout naději, která
se stává neochvějnou jistotou života. Bůh se stal člověkem, aby byl „Bůh s námi“.
Ježíš Kristus tajemstvím vtělení položil pevný základ naší naděje. V něm se nám
Bůh stal tak blízkým, že nikdo na tomto světě nemusí žít bez Boha. Svatý otec
poukazuje na čtyři „místa“, kde se naději učíme a kde ji máme uplatňovat. Prvním
místem je modlitba, ve které nasloucháme Bohu a Bůh naslouchá nám, i kdyby už
nikdo z lidí nebyl ochoten popřát nám sluchu. Druhým místem je konání. Naděje
totiž nemůže nechat člověka v nečinnosti. Z naděje vycházející aktivita, která není
sobecká, ale zahrnuje naše bližní, má jasný cíl: budování Božího království.
Třetím místem je utrpení. Člověk se mu nemůže v životě vyhnout, ale může ho
proměnit v příležitost k prohloubení jednoty s Kristem. A nakonec je takovým
místem Soud. Příslibem svého druhého příchodu ve slávě na konci časů v nás
Kristus naději živí. Očekáváme završení díla vykoupení ve vzkříšení našeho těla.
Na cestě naděje, stejně jako po celou adventní dobu, nám svítí světlo Hvězdy
mořské – Marie. Prosbou k Matce Boží, hvězdě naděje, uzavírá papež svůj list
církvi: „Uč nás s tebou věřit, doufat a milovat. Ukaž nám cestu k jeho království!
Hvězdo mořská, rozlévej nad námi svou zář, provázej nás na naší cestě!“
Drahé sestry a drazí bratři, z celého srdce vám přeji, aby letošní advent
a vánoce pro vás byly časem obnovené naděje: abyste v tiché naději znovu
objevili, že v Kristu je nám milující Bůh opravdu blízko, a aby Bůh přítomný ve
vás učinil ve vašich srdcích dostatek místa pro vaše bližní.
Fr. Benedikt Mohelník OP
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PŘEDPLATNÉ OPUSCULA 2008
Roční předplatné (11 čísel včetně poštovného) na rok 2008 činí 250 Kč. Můžete ho
uhradit přiloženou složenkou nebo bankovním převodem na účet č. 122918389/0800
(ČS) var. symbol 332.
Pokud někomu z Vás finanční situace neumožňuje zaplatit předplatné v plné výši,
napište nám a my zbývající částku uhradíme z fondu pro potřebné.
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

ZPRÁVY Z PROVINCIE
PRAŽSKÝ KONVENT
KALENDÁŘ AKCÍ
6. 1. 2008 zakončení jubilea 800. výročí
založení kláštera v Prouilhe
26. 4. 2008 zasedání provinční rady
LSsD v Olomouci
12. – 18. 5. 2008 Dny vzájemného porozumění v Hradci Králové
19. – 27. 7. 2008 letní misie v Rožnově
pod Radhoštěm
18. 10. 2008 setkání české dominikánské
rodiny v Hradci Králové

SLUŽBY PROVINCIALÁTU
Při zachování čísla pevné linky na provincialát 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. Návštěvu otce provinciála
je třeba vždy domluvit předem.

KAZATELSKÉ STŘEDISKO
Tým Kazatelského střediska se schází každé
3. pondělí v měsíci (vyjma prázdnin) v klášteře sv. Jiljí v Praze. Prosincové setkání
odpadá, další se bude konat 21. 1. od 17:00 h.
v kostele sv. Jiljí a pak ve velké hovorně.

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-subscribe@jilji.cz a potom potvrdit odpovědí na
ověřovací e-mail.
Odhlášení: info-unsubscribe@jilji.cz a potvrdit stejně jako při přihlášení.

Setkávání návštěvníků po nedělních
bohoslužbách
Každou neděli mají návštěvníci nedělních
bohoslužeb příležitost k neformálnímu setkání po mši svaté v 9:30 a 18:30 ve velké
hovorně kláštera. Hovorna je otevřena 1,5
hodiny po skončení bohoslužby. V příjemném prostředí se zde můžete setkat s přáteli
a známými z farnosti i s celebrujícím knězem.
Je zde možnost uvařit si kávu nebo čaj. Setkání nejsou nijak moderována, jde pouze
o poskytnutí prostoru těm, kdo si chtějí poho-
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vořit s druhými v klidnějším prostředí, než
jaké skýtá ulice před kostelem.

Vyučování katechismu
Příprava na přijetí svátostí křtu a biřmování
i vzdělávání ve víře pro zájemce probíhá
každé úterý po nešporách (cca od 19:30)
v klášteře na faře pod vedením fr. Romualda.

Příprava dětí na první svaté přijímání
se koná každý čtvrtek od 15:00.

Tříkrálové zpívání
Dá-li Pán, bude opět možnost si společně na
Tři krále (neděle 6. ledna 2008) zazpívat na
ulici před sv. Jiljím koledy (od 15 h).
Zváni jsou všichni farníci i nefarníci! Současně se bude mezi procházejícími lidmi
vybírat v rámci Tříkrálové sbírky. Budeme
vděčni za každou pomoc! Info L. Tesařová

Přednášky
Duchovní život podle P. Garrigou-Lagrange. Pravidelné přednášky o. Jordána OP
se konají každý čtvrtek po nešporách (cca od
19:30) v čítárně kláštera.

Otevřené společenství modlitby
Vás zve na malou adventní duchovní obnovu
s rozjímáním Božího Slova. Vždy ve středu
od 19:45 (po nešporách) na velké hovorně –
vchod přímo z kostela nebo zvonek č. 53
u dveří kláštera v Husově 8.
5. 12. texty 2. neděle adventní
12. 12. texty 3. neděle adventní
19. 12. texty 4. neděle adventní
Po každém setkání bude následovat tichá
adorace Nejsvětější svátosti ve vytápěné kapli
sv. Zdislavy (20:45-21:45).
Jednotlivá setkání na sebe nenavazují, můžete
přijít i jen na jeden večer. 26. 12. společenství
nebude. 2. 1. 2008 Vánoční setkání s dárečky
(přijít může každý, přineste jeden dárek pod
stromeček, vítané je i cukroví), následovat
bude adorace (21-22h) s chválami a díkůvzdáním za Vtělení Páně.

ZPRÁVY Z PROVINCIE

Mariina legie
! Mariánská pobožnost
Pravidelná Mariánská pobožnost se bude
konat v pondělí 3. prosince. Začátek je v 17
hod. u nové sochy Panny Marie v Celetné
ulici (u bočního vchodu do Týnského chrámu) modlitbou růžence. V 17:45 pobožnost
pokračuje v chrámu sv. Jiljí zpívanými
Loretánskými litaniemi, zásvětnou modlitbou, posvátným růžencem a mší svatou.
Touto pobožností navazujeme na tradiční
pobožnost, která se dříve konala u mariánského sloupu na Staroměstském náměstí (od
roku 1651) z vděčnosti za ochranu před švédským obléháním a s prosbou za další ochranu
a pomoc.
! Pravidelná setkání našeho prezidia
„Neposkvrněné Početí“ se konají každou
neděli ve velké hovorně kláštera. Začátek je
vždy v 16 hod., zvonek č. 53.
Srdečně zveme všechny věřící. Zvlášť srdečně jsou zváni a vítáni všichni bratři a sestry,
kteří navštěvují náš kostel!

Hnutí Světlo-Život (oáza)
Víkendová oáza modlitby se uskuteční 7. - 9.
12. v Praze u bratří minoritů. Informace,
přihlášky: P. Josef Goryl, e-mail juzek@razdva.cz nebo na http://choreb.minorite.cz
Oáza evangelizace. Evangelizační rekolekce.
27. 12. - 1. 1. Plzeň, vede P. J. Rajlich OP.
Informace, přihlášky: e-mail jan@op.cz, tel.
377 241 660
Silvestrovská oáza modlitby: 30. 12. - 1. 1.
Litomeřice. Informace: Martina Kuchyňková,
e-mail martina.kuchynkova@centrum.cz

Hudba u sv. Jiljí
Zpívané rorátní mše svaté:
každé Út a Pá v 7:00 v kapli svaté Zdislavy
25. 12. 18:30
F. X. Brixi: Missa pastoralis in D
zpívá a hraje: Wowes collegium; diriguje:
Marek Franěk; varhany: Petr Chaloupský
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27. 12. 18:30 J. J. Ryba:
Česká mše vánoční „Hej, mistře“
zpívají a hrají: Collegium 419 a Wowes
collegium; diriguje: Marika Pečená; varhany:
Petr Chaloupský
5. 1. 2008 16:00
Vánoční farní varhanní koncert
program: Bach, Haendel, Guilmant, Chaloupský; varhany: Petr Chaloupský
6. 1. 2008 18:30
A. Michna z Otradovic: Vánoční motteta
zpívá: Schola dominicana; diriguje a na
varhany hraje: Petr Chaloupský
Latinské středy 18:30
Gregorianský chorál a varhanní improvizace
Zpívá: Schola chorální
Diriguje: Kateřina Bartošová
varhany: Petr Chaloupský
aktuální hudební program: http://jilji.cz

PLZEŇSKÝ KONVENT
Jiráskovo nám. 30, 326 00 Plzeň 26
tel. 377 241 660, fax: 377 447 882
e-mail: plzen@op.cz; plzen.op.cz

Základy křesťanství
1. a 2. tř. – Čt 14:15-15:00, vede L. Fišerová
3. a 4. tř. – Út 14:15-15:00, vede P. Cyril OP
5. -7. tř. – Út 15:05-15:50, vede P. Cyril OP
8. a 9. tř. – Út 15:05-15:50, vede P. Jan OP
Aktivity pro děti a mládež
Malá schola – každý sudý Pá od 18:30
Fotbal – Pá od 15:00, vedou P. a J. Lejčkovi
UCHO – každý sudý Pá od 19:30; poprvé 5.
10. – promítání fotografií z pouti do Říma
Další akce
2. 12. 15:00 „Čaj o třetí“ s besedou na téma
„Proroctví – bude hůř, nebo líp?“
4. 12. 16:30 Mikulášská v sále kláštera
(vstupenky lze koupit v sakristii)
8. 12. 8:00 adventní duchovní obnova
8. 12. 15:00 – 17:00 zdobení perníčků –
těšíme se na všechny zdobiče s vlastnoručně

upečenými perníčky – po celý den prodejní
výstava chráněné dílny Exodus – přijďte si
vybrat milý vánoční dárek...
13. 12. 19:15 Prorok Izaiáš – přednáška
P. Ludolfa Kazdy
19. 12. 16:30 koncert dětských flétnistů
a dalších muzikantů z respirační třídy (kostel
P. M. R.) 20. 12. 19:00 velký úklid kostela
– prosíme všechny o pomoc
25. 12. 16:30 kostel Panny Marie Růžencové
– prohlídka s výkladem (Jiráskovo nám. 30,
Plzeň) 5. 1. 2008 16:30 Tříkrálový koncert
– Rybova mše „Hej, mistře“
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OZNÁMENÍ
Nabídka práce u sester ve Střelicích
Z důvodu splnění podmínek k registraci MPSV
daných novým zákonem o sociálních službách
nutně potřebujeme doplnit zdravotnické pracovníky (sestry, sanitářky) v naší komunitě sester ve
Střelicích (Charitní domov pro řeholnice).
Víte-li o někom, kdo má potřebnou zdravotnickou
kvalifikaci a nemá práci (může to být i důchodkyně či maminka na mateřské – nabízíme i částečný úvazek nebo práci na dobu určitou), prosím,
řekněte mu o nás, případně mi napište na adresu:
hhrebackova@seznam.cz.
Díky za jakoukoli pomoc!
SM Miriam OP

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
dominikánů, 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 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 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 zastavení zla potratů“; kontaktní osoba: Markéta Tomečková, tel.: 606 739 313

Nové webové stránky Černouličnic
Sestry a bratři,
jménem Černouličnického klubu (občanské
sdružení při Katolickém domově studujících) si
Vás dovolujeme pozvat na nové webové stránky:
www.cernoulicnickyklub.cz.
Za všechny Černouličnice s přáním pokojného
Adventu
SM Vojtěcha OP

Nová e-mailová adresa znojemských
mnišek
Dominikánské mnišky ze znojemského Kláštera
sv. Kříže mají novou e-mailovou adresu:
mnisky@op.cz.

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
2. 12.
9. 12.
11. 12.
13. 12.
18. 12.
25. 12.
27. 12.
30. 12.

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

87. narozeniny
78. narozeniny
35. narozeniny
20. výročí prvních slibů
76. narozeniny
86. narozeniny
55. narozeniny
44. narozeniny

Všem jubilantům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání.

ZPRÁVY Z PROVINCIE
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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 uživatelům 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)

PROSBY O MODLITBY

PROSBY O MODLITBY
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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 naše bratry a sestry, kteří kdekoli na světě trpí kvůli výkonu své služby
za apoštolské působení v médiích, především na internetu
za městskou misii Dny vzájemného porozumění v Hradci Králové
za účastníky a organizátory Světového dne mládeže v Sydney 2008
za evropské setkání dominikánských laiků v červnu 2008 na Slovensku
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

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. Aby se lidská společnost pečlivě starala o postižené AIDS, zvláště o děti a ženy,
a církev jim pomohla k prožití toho, že je Bůh miluje.
2. Aby vtělení Božího Syna, slavené o Vánocích, pomohlo národům Asie k poznání
Ježíše Krista jako jediného Spasitele světa.
3. Aby ti, kteří po dlouhé době zavítají do kostelů, nalezli bratrské přijetí.
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SYDNEY 2008

„Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí,
budete mi svědky.“
(Sk 1,8)

Dominikánská mládež z ČR
na Světovém setkání mládeže
Sydney 10. – 20. 7. 2008
Obracíme se na Vás s prosbou o finanční podporu skupiny mladých lidí, kteří touží
vydat se na pouť víry, setkat se a zakusit pohostinnost a lásku Boží. Budou mít
možnost znovu objevit své křestní povolání a ústřední svátosti eucharistie a smíření.
Tím mohou v sobě objevit novou apoštolskou horlivost a svědčit ve větší plnosti
o evangeliu v moderním světě.
Sami účastníci Setkání si na cestu snaží vydělat brigádami a připravují benefiční
divadelní představení. Jsme si vědomi, že takto získané prostředky nebudou
dostatečné, a proto se obracíme i na Vás s prosbou o jakýkoli finanční příspěvek.
Iniciátorem této aktivity je Černouličnický klub (občanské sdružení), na jehož účet je
možné dary posílat. Všem dárcům rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňově
uznatelný odpočet daní.
DĚKUJEME ZA JAKOUKOLI VAŠI PODPORU!
57219003 / 2700
www.cernoulicnickyklub.cz
Černá 14, 100 00 Praha 1
info: SM Vojtěcha Beránková OP; vojtecha@dominikanka.cz
vvv

Modlitba Světového dne mládeže
Bože, náš Otče,
zasvěcujeme ti Světové dny mládeže 2008 v Sydney. Provázej a ochraňuj
papeže Benedikta a všechny představené Církve. Inspiruj a veď ty, kteří
připravují Světové dny mládeže. Sjednoť a ochraňuj je svou otcovskou láskou.
Pane Ježíši Kriste,
než jsi vystoupil k Otci, slíbil jsi, že pošleš svého svatého Ducha, abychom
mohli být tvými svědky až na konec světa. Požehnej a rozmnožuj plody úsilí
všech organizátorů a dobrovolníků. Pomoz nám vzít svůj kříž a následovat tě
pod nebeským znamením Jižního kříže.

10 v

DNY VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ

Duchu svatý,
vylij svoji milost na celou Austrálii, nazývanou zemí Ducha svatého, a daruj
nám nové Letnice. Pomoz této zemi, aby přivítala mladé lidi z celého světa
s otevřenou náručí. Mladým, kteří přijedou, daruj milost obrácení, hlubší víru
a lásku ke všem lidem. Umožni jim budovat novou civilizaci života, lásky
a pravdy. Ať se stanou pravdivými svědky tvé moci a milosti.
Panno Maria Jižního kříže, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.
Blahoslavená Marie MacKillop, oroduj za nás.
http://sydney2008.signaly.cz; www.wyd2008.org

DNY VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ
Městská misie v Hradci Králové 12. – 18. 5. 2008
Biskupství královéhradecké připravuje na květen 2008 ve spolupráci s farnostmi diecéze,
hnutími, řeholními společenstvími, orgány místní samosprávy a českou dominikánskou
rodinou městskou misii, kulturně-společenskou a evangelizační akci pod názvem Dny
vzájemného porozumění. Prosíme vás všechny o modlitební podporu této akce.

Modlitba za Hradec Králové
Pane Ježíši, Ty jsi vyslal své apoštoly ke všem národům světa a vybavil jsi je
k tomu mocí svého svatého Ducha. A oni z poslušnosti Tvého příkazu došli
až do míst, kde bydlíme. Pošli i dnes nové apoštoly do našeho města. Dej ať
Tvůj Duch vydává o Tobě svědectví jako na počátku šíření evangelia. Proměň
naše životy a životy našich bližních.
Otče dej, aby nová evangelizace Hradce Králové došla k Tvým ztraceným
dětem. Otevři bohatství svého milosrdenství pro všechny lidi, které jsi stvořil
s láskou. Amen.
Modlitby za misie v Hradci Králové
Evangelizace je především dílo Ducha svatého. Proto prosme:
– za hradecké věřící, ať je Duch svatý povzbuzuje v jejich odvaze;
– za organizátory a ty, kteří chtějí evangelizovat, aby jim nechyběla odvaha,
moudrost a umění;
– za občany Hradce Králové, aby se otevřeli Boží milosti;
– za věřící v celé České republice, aby více důvěřovali Bohu;
– za zdárný průběh celé akce, včetně finančních záležitostí.

LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
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LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA
ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)
Program společných setkání:
8. 12. 2007 Rekolekce
12. 1. 2008 Křížové výpravy, inkvizice
9. 2. 2008 Ctnosti
8. 3. 2008 Rozdíly mezi církvemi a církevními společenstvími
12. 4. 2008 Pouť
7. – 11. 5. 2008 Exercicie na sv. Hostýně
14. 6. 2008 Kněžství žen a celibát
12. 7. 2008 Pouť na sv. Kopeček
8. 8. 2008 Slavnost sv. Dominika
13. 9. 2008 Sliby, obláčka
MS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (představená Ludmila Monika Mohelníková)
Setkávání našeho sdružení se konají už pátý rok jednou v měsíci, obvykle druhou
sobotu, výjimečně v sobotu třetí. Až na výjimku tato setkání vedl otec fr. Štepán Filip
OP. Většinu setkání věnoval seznámení s předními osobnostmi dominikánského řádu,
ale také i jiným tématům. Tak 18. 11. 2006 probral podrobně život a dílo sv. Alberta
Velikého, biskupa a učitele církve. Na setkání bylo 13 členů sdružení a hostů a také
fr. Jindřich z kláštera dominikánů v Olomouci.
Dne 9. 12. 2006 za přítomnosti 12 členů sdružení bylo setkání věnováno rozjímání
o prožívání adventu. S otcem fr. Štěpánem byl přítomen i fr. Tadeáš. První setkání
v roce 2007 bylo 10. 2., vedl je opět fr. Štěpán, který se zaměřil na problematiku
jednoty křesťanů. Přítomno bylo 11 členů sdružení a hostů. Následující setkání 10. 3.
2007 bylo věnováno blah. Jakubovi de Voragine (z Varezze). Velmi zajímavou
přednášku fr. Štěpána vyslechlo 13 účastníků (členů sdružení a hostů). Dne 21. 4.
fr. Štěpána velmi úspěšně zastoupila s. Benedikta z Bojkovic, která nám přednesla
velmi zasvěcenou přednášku o sv. Kateřině Sienské. Přítomno bylo 12 účastníků. Dne
19. 5. 2007 se věnoval fr. Štěpán 90. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě a třem
fatimským tajemstvím. Účast: 14 členů a hostů a 2 místní kněží. Po mši svaté na
tomto setkání jsme obřadem obláčky přijali do sdružení nového bratra Tomáše
Václava Holčáka z Prostřední Bečvy. Dne 9. 6. za účasti 14 členů a hostí a 1 kněze
bylo obsahem přednášky fr. Štěpána slavení a historie úcty a obsahu svátku Těla
a Krve Páně. Probrali jsme také texty ke mši svaté a k hodinám svátku, které připravil
a sepsal „pěvec Eucharistie“ sv. Tomáš Akvinský. Připomněli jsme si také encykliku
Pavla VI. – Mysterium fidei.
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Ve dnech 21. – 24. 6. naše sdružení ukončilo ročník 2006/2007 rekolekcí v klášteře
sester Svatého Kříže v Kroměříži, pro 14 účastníků (8 z nich jsou členy sdružení).
Tuto rekolekci vedl opět náš duchovní vůdce fr. Štěpán Filip. Byla plně věnována
Duchu Svatému, jeho postavení v Nejsvětější Trojici, působení Ducha Svatého
v církvi a společnosti a vztahu Ducha Svatého a naší duše.
První setkání našeho sdružení v ročníku 2007/2008 se uskutečnilo 22. 9. za účasti 19
přítomných členů a hostů. Tentokrát proběhlo spíše jako beseda, kterou vedli
fr. Štěpán a představená našeho sdružení s. Ludmila Monika Mohelníková, kteří se
podíleli na pouti dominikánů z Olomouce do Fatimy při slavení 90. výročí zjevení
Panny Marie. Úmysl poutě byly především prosby za rozvrácené rodiny a cílem bylo
kromě hlavní návštěvy místa zjevení také seznámení se s místy, která jsou spojena se
zakladatelem dominikánského řádu sv. Dominikem – jeho rodiště i místa duchovního
zrození řádu na jihu Francie. Cestou navštívili účastníci pouti, provázeni 6 kněžími
(3 diecézními a 3 řádovými) Lourdy, Nevers (hrob sv. Bernadetty Soubiroussové),
pak řadu klášterů např. v Carcassone, Fanjeaux, v Prouilhe, městečko Nazareth
v Portugalsku a také hrob sv. Terezie z Avily aj. Beseda byla oběma účastníky pouti
vedena velmi zajímavě, byla obohacena mnoha fotografiemi a obrázky i vyprávěním
o místech, která navštívili a chtěli se s námi o tento bohatý zážitek podělit, což se jim
zdařilo k plné spokojenosti přítomných.
K dnešnímu dni má naše sdružení 14 řádných členů. To je právě dvojnásobek počtu,
když před 5 lety nás bylo 7. Dále registrujeme několik stálých příznivců – zatím
nečlenů. Scházíme se tedy pravidelně v počtu 12 – 14 účastníků. Dle časových
možností bývají na našich setkáních přítomni naši duchovní z farnosti Rožnov pod
Radhoštěm – farář P. Jiří Polášek a kaplan P. Lubomír Gorčík.
Ještě v tomto roce se bude konat setkání dne 15. 12. 2007.
zpracoval fr. Karel Staněk
MS 3. PRAŽSKÉ (představená Eva Terezie Chaloupská)
Prosincové setkání se uskuteční v sobotu 22. 12. v 9:00 hodin v kapli sv. Zdislavy.
Více informací na http://www.laici3ps.op.cz.
MS 4. PRAŽSKÉ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Členové našeho sdružení se sejdou v sobotu 1. 12. 2007 u sv. Jiljí. Program: 8:30
Ranní chvály; 9:00 Mše svatá v kapli sv. Zdislavy. Pokračování ve velké hovorně do
cca 11:30 hodin.
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: 13. 12. 2007, 3. 1., 17. 1.,
31. 1, 14. 2., 28. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6. 2008

LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA

v 13

Evropské setkání dominikánských laiků 2008
Ve dnech 29. 5. – 3. 6. 2008 se ve slovenských Trenčianských Teplicach uskuteční
sedmé evropské shromáždění laických sdružení sv. Dominika (Assembly of Lay
Dominican Fraternities). Toto shromáždění se schází jednou za tři roky. Po Francii,
Maďarsku, Polsku, Rakousku, Itálii a Německu se příští rok dominikánští laici sejdou
na Slovensku: v Trenčianských Teplicach, hotel Slovakia (www.hotelslovakia.sk).
Shromáždění volí na 3 roky pětičlennou radu (ELCDF – Europian Lay Council of
Dominican Fraternity), jejímž úkolem je zajišťovat komunikaci mezi dominikánskými
laiky evropských provincií; zajišťovat komunikaci mezi laiky, ústředím řádu a jinými
větvemi dominikánské rodiny; připravovat a zajišťovat každé tři roky celoevropské
shromáždění dominikánských laiků a distribuovat informace a řádové dokumenty. Na
shromáždění se také diskutuje situace dominikánských laiků v Evropě a projednávají
se zkušenosti s misií a realizací dominikánského charismatu.
Každá provincie posílá na setkání 2 zástupce(provinční moderátor a další člen LS)
a řádového asistenta. Naši provincii bude na setkání zastupovat také fr. Tomáš Jan
Machula, který je členem evropské rady ELCDF.
Vzhledem k tomu, že setkání se tentokrát koná na Slovensku, je možné, aby se ho
zúčastnili i další zájemci z naší provincie. Bude-li účastníků z Česka a Slovenska
dostatečný počet, bude jedním z jednacích jazyků také čeština nebo slovenština.
Zájemci, kteří by se chtěli setkání zúčastnit, případně pomoci našim slovenským
přátelům s organizací setkání, se mohou do konce ledna 2008 přihlásit u sestry Evy
Ambrózie Kameniarové, Vlárska 9, 831 01 Bratislava, evakameniarova@stonline.sk,
tel: ++ 421 2 54791 849.
Tématem nadcházejícího setkání je „Kázání v sekulárním světě“. Informace
o programu jsou k dispozici u provinční moderátorky a u fr. Tomáše Jana Machuly.
Cena pobytu činí 438 EU.

Zasadanie Provinčnej rady Bratstva laikov sv. Dominika
na Slovensku
V dňoch 26. – 28. 10. 2007 sa v kláštore spoločenstva redemptoristov a laikov
v Kostolnej – Záriečí pri Trenčíne slávilo zasadanie Provinčnej rady Bratstva laikov
sv. Dominika na Slovensku. Tento rok o to slávnostnejšie, pretože sa konala voľba
nového provinčného moderátora. Slávenie začalo v piatok večernou sv. omšou, ktorú
celebrant fr. Mannes Stanislav Marušák OP, promótor pre laických dominikánov,
obetoval za zosnulú Lucianu Frassati – Gawronskú, sestru bl. Pier Giorga Frassatiho,
ktorá zomrela 7. 10. 2007 vo veku 105 rokov. V sobotu doobeda hosť provinčnej rady
fr. Irenej Maroš Fintor OP predniesol prednášku na tému „Kázanie v sekulárnom
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svete“, ktorá je zároveň témou najbližšieho európskeho kongresu laických dominikánov, ktorý sa na prelome mája a júna 2008 uskutoční na Slovensku. Potom prebehla
voľba provinčného moderátora. V tajnom hlasovaní bola zvolená za provinčného
moderátora na ďalšie obdobie Eva Antonína Zúdorová OP. Po tomto hlasovaní boli
voľby jednotlivých ofícií. Volil sa asistent pre internet a médiá (Peter Jeremiáš
Suchovský OP), asistent pre mládež (Katarína Mária Magdaléna Lichmanová OP),
asistent pre formáciu a povolania (Mária Terézia Zúdorová OP) a asistent pre trvalú
formáciu (Katarína Eva Tomanová OP). Za provinčného ekonóma bol zvolený
Ľubomír Hyacint Hanisko OP. Na záver sa uskutočnila voľba socia (Peter Jeremiáš
Suchovský OP). Provinčná moderátorka v nedeľu informovala prítomných o kongrese
ICLDF v Argentíne. Prezentovaná bola aj nedávno zriadená webová stránka
www.frassati.sk, ktorá približuje život bl. Pier Giorga Frassatiho ako aj laických
dominikánov. Slávenie sa skončilo nedeľnou sv. omšou.
Peter Jeremiáš Suchovský OP

Nakladatelství Krystal OP v novém kabátě
Nakladatelství Krystal OP začíná nový církevní rok v novém kabátě.
V den sv. Ondřeje spouští nakladatelství své nové webové stránky na
adrese http://krystal.op.cz/.
Nakladatelství Krystal OP vzniklo v roce 1993 jako prostředek apoštolského
působení dominikánů u nás. Zaměřuje se na publikaci teologické, duchovní
a filosofické literatury a na tituly spojené s dominikánským řádem. Krystal OP se
snaží skloubit vysokou profesionální kvalitu s naukovou hloubkou a přitom
zachovat intelektuální dostupnost pro co nejširší čtenářskou obec. V duchu
dominikánské tradice se nakladatelství na širokém poli teologického myšlení
orientuje spíše klasickým směrem a přitom se neuzavírá novým teologickým
proudům. Sleduje tak tradici i znamení doby.
Krystal OP navazuje na známou prvorepublikovou dominikánskou edici Krystal
(Olomouc), která působila v naší zemi mezi lety 1927-1948 a výrazně ovlivnila
náboženské myšlení své doby. Kromě knižních titulů vydávala periodika (Na
hlubinu, Filosofická revue, Vítězové, Výhledy, Růže dominikánská), studijní listy
a dominikánské publikace; významným počinem bylo první (a zatím i poslední)
vydání Teologické sumy sv. Tomáše Akvinského v českém jazyce.
Jste srdečně zváni k návštěvě nových stránek a nezapomeňte upozornit na ně své
známé!
Fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál
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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

Charles Journet: Promluvy o Marii
Dvě exerciční přednášky, které kardinál Journet proslovil v září 1974 v Salesianu ve
Fribourgu. „Tajemství svaté Panny je prvním důsledkem tajemství vtělení. S Mariiným tajemstvím je to podobné, jako když vhodíte do vody kámen: první vlna, která
vzniká, je příčinou všech ostatních. Je-li vtělení kamenem vhozeným do vod světa,
pak Panna Maria je prvním ze soustředných kruhů šířících se po hladině. Až do konce
časů se vlny šíří - a tak vzniká církev. V tom jedinečném okamžiku, kdy církev
nabývá své dokonalé podoby a vstupuje do světa, je Panna Maria celou církví. A až
do konce věků bude církev buď Mariina, nebo nebude vůbec. Mylně chápat Marii
znamená chápat mylně i církev; mylně chápat církev znamená mylně chápat i Marii."
brož., 88 str., 93 Kč
Plánovací kalendář 2008
Český národní a řádový provinční kalendář s informacemi o mešních čteních na každý
den. Formát A6, uspořádání po týdnech, prostor pro denní záznamy. brož., 65 Kč

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

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

Knihkupectví Oliva si dovoluje upozornit, že
během měsíce prosince bude mít otevřeno
i v sobotu od 10 do 18 hodin.
Joseph Ratzinger: Vánoční promluvy
Kniha obsahuje devět vánočních promluv
kardinála Ratzingera, nynějšího papeže Benedikta XVI., z let 1977 až 1994. Jde i myšlenkově i duchovně bohaté homilie, zaměřené na
dobu od narození Ježíše Krista až po jeho křest.
KN, brož., 69 str., 99 Kč
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Ježíš
Nazaretský. Dílo je sumou života velkého
teologa a zároveň nejosobnější knihou, jakou
kdy Ratzinger i kterýkoli jiný papež napsal.
Barrister&Principal, váz., 269 str., 325 Kč
Tomáš Petráček: Předobrazy Krista ve
Starém zákoně. Publikace přináší zamyšlení
nad životem a činy patnácti starozákonních
postav, které jsou určitými předobrazy Krista.
KN, brož., 78 str., 89 Kč
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Úžas, radost a paradoxy života v díle G. K. Chestertona. Antologii sestavil a přeložil
Alexander Tomský. KN, váz., 303 str., 299 Kč
Martin z Kochemu: Veliký život Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista a jeho nejsvětější
a nejmilejší matky Marie Panny. Kapucín Martin z Kochemu /1634-1712/ je do češtiny
nejpřekládanější autor všech dob. Obsahově dílo vychází nejen z evangelií, ale i z apokryfů,
legend, středověkých zjevení a astronomických spisů. Argo, váz., 1053 str., 598 Kč
Sacramentum caritatis papeže Benedikta XVI.
O eucharistii, zdroji a vrcholu života a poslání církve. Paulínky, brož., 110 str., 75 Kč
Anselm Grün, Fidelis Ruppert: Vidět v druhém Krista
Láska k bližním podle svatého Benedikta. KN, brož., 61 str., 79 Kč
Josef Förster: Arbeo z Freisingu: Život a umučení svatého Jimrama, mučedníka
Bilingva. Karolinum, brož., 91 str., 100 Kč
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Úvod do křesťanství
Výklad apoštolského vyznání víry. KN, váz., 285 str., 347 Kč

NEKROLOGIUM
2. prosince 1937
zemřel v Uherském Brodě bratr spolupracovník Konrád Konečný. Narodil se
22. ledna 1871 v Boleslavi ve Slezsku a řeholní sliby složil 21. listopadu 1899
v Olomouci. Sloužil Bohu a bratřím v klášterech v Olomouci, Znojmě a Uherském
Brodě. V letech 1917–1919 během 1. světové války musel nastoupit na frontu. Po
návratu pracoval v Litoměřicích a Uherském Brodě. Pohřben je v Uherském Brodě.
Ať odpočívá v pokoji.

5. prosince 1982
zemřel v Bohuslavicích u Hlučína P. Klement Benedikt Fuss. Narodil se 25. srpna
1904 v Bohuslavicích, sliby složil 17. listopadu 1924 v Olomouci, kde rovněž
studoval a pak přijal kněžské 5. července 1930 svěcení. Působil jako submagister
kleriků, kazatel a zpovědník v Olomouci, kazatel a zpovědník ve Znojmě. Na žádost
brněnské konsistoře převzal v roce 1939 duchovní správu v Načeraticích u Znojma.
V roce 1940 byl asignován do Litoměřic, poté byl syndikem provincie v Praze a před
rokem 1950 působil v Uherském Brodě. V roce 1950 byl internován v Broumově. Po
propuštění odešel k příbuzným do svého rodiště a pracoval v civilním zaměstnání.
Pohřben je v Bohuslavicích u Hlučína. Ať odpočívá v pokoji.

8. prosince 1947
zemřel v Uherském Brodě bratr spolupracovník Alois Matouš Kotačka. Narodil se
13. srpna 1865 v Ostrožské Lhotě na Moravě, řeholní sliby složil 15. srpna 1895
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v Olomouci. Pracoval v mnoha klášterech nejprve Říšské provincie a později České
provincie – v Olomouci, Znojmě, Vídni, Plzni, Litoměřicích a nakonec v Uherském
Brodě. Od roku 1900 působil několik let na generalátě v Římě u sv. Sabiny.
Arcibiskup Josef Beran na něj rád vzpomínal a vyznal, že zásluhou bratra Aloise byl
přijat P. Cormierem v Římě do 3. řádu sv. Dominika. Bratr Alois byl pro svou
pokornou, nenáročnou a přátelskou povahu velmi oblíben. Pohřben je v Uherském
Brodě. Ať odpočívá v pokoji.

14. prosince 1947
zemřel v pražském konventu provinciál P. Tomáš Emil Dittl. Narodil se 3. června
1895 v Praze na Smíchově, studoval na Akademickém gymnasiu. Vstoupil do řádu
a sliby složil 11. září 1913 v Olomouci. Ukončená studia v Olomouci a Štýrském
Hradci završil 7. října 1917 kněžským svěcením v Olomouci. V roce 1921 byl
ustanoven za prefekta pražského juvenátu. Po smrti P. Odilona Pospíšila v roce 1932
byl zvolen za převora v Praze a v roce 1934 za provinciála České provincie. Po
čtyřech letech se vrátil zpět ke svým juvenistům. V roce 1942 byl znovu zvolem
provinciálem a ještě jednou v roce 1946. Zástupci provincie mu tak projevili důvěru
a ocenili jeho vzácné schopnosti. Zemřel náhle uprostřed práce. Pohřben je v Praze.
Ať odpočívá v pokoji.

16. prosince 1997
zemřel v Praze P. RNDr. Ludvík Artur Pavelka. Narodil se 11. ledna 1903
v Heršpicích u Brna. Své dětství a mládí prožil ve Vídni. Jako gymnazista odešel
s rodinou do Olomouce, kde po smrti matky pomáhal zajištovat život rodiny a po delší
přestávce dokončil gymnasiální studia. V Olomouci se seznámil s naším řádem a jeho
velkým duchovním vůdcem byl Emilián Soukup. S ním také vydal známou knihu
Úvod do studia summy sv. Tomáše Akvinského. Universitní studia na přírodovědecké
fakultě absolvoval na Karlově universitě v Praze a během studií bydlel v našem
klášteře u sv. Jiljí. Zvolil si manželský stav. Během druhé světové války a po ní se
velice angažoval v životě církve především v oblasti studia filosofie a teologie. Bylo
to období významné spolupráce s otcem Janem Urbanem OFM, ale také s Metodějem
Habáňem a Emiliánem Soukupem. Vyučoval na františkánském "Studium catholicum", publikoval své články ve Filozofické revue a frýburském časopise Divus
Thomas. Zde navázal kontakt s otcem Horvathem a Inocentem Bocheňským. V těchto
letech vedl korespondenci se slavným fyzikem Heisenbergem na téma řád a náhoda.
Před rokem 1948 spolu s o. Metodějem Habáňem a literárním kritikem F. Chudobou
zahájili „křížové tažení“ proti komunismu, a to formou přednášek po celé republice.
Výsledek byl zřejmý - O. Metoděj skončil ve vězení, F. Chudoba se zachránil útěkem
do exilu a otec Ludvík předčasným odchodem do pracovního procesu v závodě
Chirana. Jako technik a konstruktér uváděl do provozu onkologická pracoviště
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v Československu a bývalém Sovětském Svazu. V době Pražského jara se angažoval
jak v oblasti církevní, tak politické, kdy se podílel na přípravě programu Lidové
strany. V letech konsolidace spolu s terciářem profesorem Milanem Procházkou
organizovali přednáškové turné, v kterém kontaktovali především mladé studenty
a studentky a seznamovali je s křesťanskou filosofií, teologií a kulturou. Znovu tak
obnovil spolupráci s dominikánským řádem v rámci ilegálních aktivit. V těchto letech
vstupil do Třetího řádu s „dohodou“, o které věděla jeho manželka, že v případě
ovdovění vstoupí do 1. řádu a stane se knězem. Kněžské svěcení přijal otec Ludvík
23. března 1991 v Praze. Navrátil se tak do konventu sv. Jiljí, kde pak sloužil jako
kněz - dominikán a spolupodílel se na formaci bratří a sester. Pohřben je v Praze.
Ať odpočívá v pokoji.

18. prosince 1912
zemřel v Litoměřicích P. Lect. Benedikt Kundrát. Narodil se 16. července 1840
v Neprachově v Čechách, gymnasium vystudoval v Klatovech a pak vstoupil ve
Štýrském Hradci do řádu. 10. února 1862 zde složil řeholní sliby, pokračoval ve
studiu a byl rovněž vysvěcen na kněze 9. července 1865. Po kněžském svěcení působil
v Košicích jako kazatel a zpovědník, od roku1869 i jako převor. V roce 1876 a znovu
1881 byl zvolen převorem v Litoměřicích a od roku 1881 byl současně novicmistrem.
V roce 1882 byl ustanoven novicmistrem a profesorem filosofie ve Vídni. V 80. letech
19. století vypomáhal při obnovování Polské provincie, v letech 1884–1890 byl
převorem ve Lvově. Pak znovu působil jako profesor ve Vídni a kazatel v Košicích,
Litoměřicích a Praze. Po obnovení České provincie vyučoval na provinčním učilišti
v Olomouci filosofii a rétoriku, byl podpřevorem a kazatelem, později působil v Praze
a Litoměřicích. Velké zásluhy si získal prostudováním a zpracováním materiálů o paní
Zdislavě. Na základě jeho práce byla Zdislava Piem X. v roce 1907 beatifikována.
Napsal rovněž několik knih. Pohřben je v Litoměřicích. Ať odpočívá v pokoji.

30. prosince 1972
zemřel v pražské nemocnici na Karlově P. Lukáš Alois Mikulčík. Narodil se
18. listopadu 1914 ve Smolině u Valašských Klobouk, sliby složil 27. září 1936
v Olomouci a ordinován na kněze byl 5. července 1941 rovněž v Olomouci. Působil
v Uherském Brodě a Praze. S velkou horlivostí konal lidové misie. Když byl
likvidován v roce 1950 pražský klášter, byl právě mimo Prahu. Když se vrátil, našel
klášter prázdný a v něm bezradného starého P. Alberta Škrabala. Bylo mu dovoleno
krátkou dobu zajišťovat bohoslužby v kostele sv. Jiljí. Později působil v řadě farností
pražské arcidiecéze. V roce 1968 se směl vrátit jako farář k řádovému kostelu Panny
Marie Růžencové v Plzni, kde velmi obětavě sloužil až do své smrti. Poslední roky
jeho života jej sužovala těžká choroba, kterou snášel s velkou trpělivostí. Pohřben je
ve Valašských Kloboukách. Ať odpočívá v pokoji.

OBRANA MENDIKANTŮ

v 19

OBRANA MENDIKANTŮ
Tomáš z Cantimpré
Tomáš z Cantimpré (asi 1201–1276). Kanovník v Cantimpré, v roce 1230 se
stal dominikánem a byl poslán do Kolína, kde spolupracoval se sv. Albertem;
později strávil nějaký čas v Paříži a v Lovani. V jeho Bonum Universale de
Apibus, rozvrženém podle symbolické interpretace včelího chování, najdeme
obrovské množství zajímavého historického materiálu. Sepsal též encyklopedické dílo O povaze věcí.
Často jsem slýchal, jak si kazatelé musí poradit bez jakýchkoli věcí, často
ve značném strádání, ale chtěl jsem se o tom přesvědčit sám,[1] takže vám nyní
zkrátka povyprávím, co se mi s bratřími v mé rodné zemi přihodilo. Dorazil
jsem pěšky do nějakého města, které jsem neznal, a byl jsem po cestě tak
unaven, že jsem myslel, že mi pro tu slabost srdce brzy vypoví službu. Bratři
šli do farářova domu, ale nedostali ani kůrku hrubého černého chleba, který
dostávali jeho sluhové. Odtamtud se vydali různě po městě a nesehnali nic, až
na kousek chleba z otrub od jedné chudé paní, která bydlela na kraji města –
vskutku skvělý dar, opravdu velké dobrodiní! Tak jsme se posadili venku
a jedli ten chleba. A i když se nám při jídle zadíraly slupky z chleba do úst,
nikdy jsem nic tak dobrého nejedl. To mě přivedlo k uvažování, nikoli bez
jisté chmury na duši, čím vším musí tito svatí muži procházet, často i mnohem
horšími věcmi než dnes, zatímco já nejsem schopen snášet takové nepohodlí
ani po jediný den. Takže bych měl o těchto věcech, kterým jsou stále
vystaveni, nejspíš mlčet.
Ale ještě bych se rád zmínil o jedné věci. Můžeme rozeznat tři způsoby,
jak žijí naši kněží. Světští kněží pracují na svých studiích, kanovníci, ať už
světští nebo řeholní, se věnují službě božského oficia a mniši a ostatní
řeholníci vkládají všechnu svou energii do pečlivého zachovávání své řeholní
observance. Ale jak se zdá, bratří – jak kazatelé, tak menší – vedou všechny
tři životy zároveň, v souladu s požadavky svého řádu. S kleriky studují,
s kanovníky se věnují božskému oficiu a společně s mnichy a dalšími
řeholníky vedou společný život s jeho kajícností a posty, částečně rovněž
zachovávají mlčení a téměř každý den se po kompletáři všichni bičují. K tomu
mají určité vlastní observance, takže kazatelé si například uvazují hrubý
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provaz kolem holých beder
a nosí vlněné oděvy, které
je, když se v nich na svých
cestách zpotí, začnou škrábat. Ještě k tomu se rozhodli
pro život naprosto bez
jakéhokoli majetku. Jaká
práce pro menší bratry vyžebrat si denně svůj chléb!
A jaká je to práce pro všechny kazatele na cestách obecně vyžebrat si něco po srpnu, aby měli dost chleba na
zbytek roku a jejich studia
tak nemusela být přerušována nebo úplně znemožněna.
Vy muži tak hluboké víry a stálého utrpení, nestyďte se žebrat o chléb!
Kristus, náš Pán, žebral u Samaritánky o doušek vody. Nebojte se být
nazýváni a být žebráky. Kristus sám, který je pravda, prohlásil, že chudí jsou
blahoslavení. Svědčí o tom jak Nový, tak Starý zákon.
Kristus je mi svědkem, že když tohle všechno říkám, nehledám tím pro
tyto dva řády žádnou zvláštní slávu. Mají svého soudce a je to on, kdo ji pro
ně hledá.[2] Já jsem jen nucen odpovědět jejich kritikům, kteří si myslí, že tyto
dva nové řeholní řády jsou pověrou a hloupostí a soudí, že jejich putování je
pošetilost; abych užil jejich vlastních slov, říkají, že bratří jsou „gyrovágové“
– kolempotloukači.[3] Takže se, mí bratři, nenechte zahanbit tím, že vám říkají
nebo že jste gyrovágové. Jste ve společnosti Pavla, učitele národů, který
naplnil evangeliem celý okruh od Španělska po Ilýrii.[4] Zatímco si sedí doma
ve svých klášterech, vy – doufejme, že s pomocí Panny Marie – vyrážíte na
cesty s Pavlem, konáte dílo, které vám bylo svěřeno. A já pevně doufám, že
i když máte ve světě soužení, dojdete nicméně pokoje v Kristu, přinejmenším
takového nebo ještě většího, než jakého došli ti, kteří remcají na svých tichých
místech a vyvolávají hádky mezi sebou či s představenými. A pokud se
nehádají, jak by nejspíš tvrdili, tak ať si tam sedí, když chtějí, v tom svém
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teplém oblečení a v klidu a míru. Ale pak ať nechají bratry, kterým říkají
gyrovágové, putovat světem v jejich ubohých tunikách a hadrech a zachraňovat ze chřtánů démonů duše, které byly vykoupeny Kristovou životadárnou
smrtí, zatímco oni ve svém poklidném a bezstarostném žití osleplýma očima
hledí, jak se duše řítí do pekel. Pokud by ti, kteří takhle pomlouvají, kritizují
a zesměšňují bratry, byli skutečnými řeholníky a pravými Kristovými
stoupenci, jaké přijetí by měli duším přichystat a jak by se měli radovat spolu
s bratry, kteří se nasazují pro záchranu a spásu duší v Kristu a věří, že mu
stálo za to vykoupit je svou vlastní drahou krví a že si jich cenil natolik, že by
pro jejich spásu udělal cokoli.

obezřetní jako hadi. Kdo by nebyl nadšen takovými mládenci, nyní víc než
dřív, kteří neshořeli v rozpálené ohnivé peci, zatímco řeholníci z jiných řádů,
kteří se velmi bedlivě drží daleko od zmatků tohoto světa, by jen stěží vyšli
z tak neobyčejných těžkostí, jak jsme žel Bohu tak často viděli a slyšeli. Bratří
podstupují soužení při práci, jsou rozptylováni mnoha různými záležitostmi,
a přesto zůstávají pevní, ale ti ostatní nemají na starosti nic než své tělesné
a duševní zdraví, a přesto stále kolísají. Čemu bychom to měli připsat? Jejich
síle? Zajisté nikoli. Spíše Matce Kristově. Pokud někteří padnou, protože
kromě ducha jsou i tělem, je to proto, že se pokoušeli jalově opřít o nalomenou třtinovou hůl místo o Marii, pilíř nebes.

Když už jsme u toho, rád bych připomněl vidění, které měl jeden cisterciácký mnich, jenž byl tak svatý, že by bylo hanbou a bezbožností mu nevěřit.
Osvícen Duchem viděl ochránkyni cisterciáckého řádu, milující Matku
Kristovu. Blahoslavená Panna Maria mu řekla: „Doporučuji tvé lásce mé
bratry a syny, abys je vpravdě miloval a modlil se za ně stále víc.“ Rád s tím
souhlasil, věřil, že tím myslí bratry jeho řádu. Ale ona řekla: „Mám ještě jiné
bratry, které jsem vzala k sobě, abych o ně pečovala a chránila je.“ S těmito
slovy odhrnula plášť, pod kterým byli v bezpečí shromážděni bratři Kazatelského řádu, a řekla mu: „Životním dílem těchto mužů je činit, aby krev mého
milovaného Syna nepřišla nazmar.“

Ať se jen naši bezbožní, ďáblohubí pomlouvači vyvarují utkání s Matkou
Kristovou tím, že by pronásledovali její děti; pokud tak učiní, vystaví se
jejímu hněvu, protože je svým dětem oporou a ochranou. Jistý papež, jehož
jméno z úcty ke Svatému stolci přejdeme,[5] vydal list proti privilegiím, která
byla jím a čtyřmi předchozími papeži zaručena dvěma řádům, z nichž jeden
je od věčnosti Tvůrcem zván Vlídností, jak čteme u proroka Zachariáše, a ten
druhý Poutem,[6] čímž obvykle rozumíme Menší bratry. Máme to od lidí, kteří
byli v té době u římského dvora a nemůže být pochyb o tom, že ten samý den,
kdy sepsal ony dopisy, ochrnul a přišel o schopnost mluvit, aniž by později
znovu nabyl zdraví či vstal z postele.[7] Ba co víc, po jeho smrti viděl jistý
světec, který žije za římskými hradbami, jak je předáván dvěma Božím
světcům, Františkovi a Dominikovi, aby byl souzen.

Bratr Walter z Trieru z řádu Kazatelů mi vyprávěl podobný příběh.
V Sasku žila jedna žena, rekluza, v pověsti velké svatosti. Když slyšela, brzy
po jeho založení, o řádu Kazatelů, velice ji nadchlo jeho jméno a vroucně si
přála někoho z bratří poznat. Nakonec se naskytla příležitost a ona se setkala
s dvěma mladými bratry. Ohromilo ji to a říkala Pánu: „Co to je, Pane?
Takovéhle nezkušené děti si osobují kázání tvého slova?“ Brzy poté se jí
zjevila Kristova Matka, rozhrnula plášť a ukázala jí bratry kazatelského řádu,
řkouc: „Nepohrdej žádným z nich, protože já je doprovázím a chráním a já
uvedu jejich kroky na cestu pokoje.“
Nyní, čtenáři, sám vidíš, jak vážně to Matka Pravdy pronesla. Zvlášť
v počátcích řádu, ale též za našich dnů vidíme, jak jsou nezkušení mladí muži
jemně přitahováni, sotva se odvrátili od světa, putují ve dvou po světě,
nepřemoženi, i když jdou mezi špatné lidi, nevinní mezi viníky, prostí jako
holubice mezi vychytralými zlomyslníky, ale zároveň ve starosti o sebe

[1] Bylo to nejspíš předtím, než se Tomáš dal k dominikánům.
[2] Srv. Jan 8,50.
[3] To byla ve slovníku středověkých mnichů asi ta nejhorší urážka. Viz Řehole
Benediktova 1:10-12.
[4] Řím 15,19.
[5] Innocenc IV., jenž bulou z 21. listopadu 1254 zrušil všechna privilegia zaručená
mendikantům.
[6] Zach 11,7.
[7] Innocenc IV. skutečně zemřel 7. prosince, za méně než tři týdny po té neblaze
proslulé bule, a byl velmi nemocen. Není však důvod věřit fantasknímu vysvětlení
uváděnému Tomášem.

z angličtiny přeložil Ivan František Bok
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9. Žádná z těchto částí (tj. materie a formy) nemá bytí sama sebou,
žádná z nich sama o sobě nevzniká nebo nezaniká, a žádná z nich
nespadá do nějaké kategorie – leda nepřímo jako princip substance.

jsme viděli v tezi sedmé), nezbylo by nám než mluvit o čistých formách bez
materie. Jiným zvláštním případem je člověk (jak uvidíme v tezích patnácté,
šestnácté a sedmnácté). To ale prozatím nechme stranou. Zůstaneme-li v oblasti
našeho přirozeného a smyslům dostupného světa, pak platí, že ani materie ani
forma nemohou existovat samy o sobě.

Co je to materie a forma jsme si již dostatečně objasnili v rámci komentáře
k minulým tezím a bylo by zbytečné to dál opakovat. Devátá teze bude jen
upřesňovat, co přesně se těmito pojmy myslí. Vyjasnění přesného významu pojmů
je totiž klíčové pro jejich správné používání. V dějinách filosofie existuje ohromné
množství nedorozumění způsobené nesprávným pojetím hylemorfismu. A protože
se hylemorfismus používá také jako koncepce teologická (např. v případě
individuální eschatologie, která řeší osud lidské duše po smrti, nebo u svátostí, kde
se užívá v poněkud přeneseném smyslu slova apod.), je nepochopení přesného
smyslu této koncepce možným zdrojem významných a nepříjemných nedorozumění.

Teze dále tvrdí, že materie ani forma nevznikají ani nezanikají samy o sobě, ale
pouze nepřímo, mimochodem. To znamená, že vzniká nebo zaniká věc. Jestliže
například shoří kus dřeva, tak zanikne. Nezanikne však do nicoty, ale změní se
v něco jiného, v tomto případě asi v popel. Materie – tedy princip materiálnosti –
tudíž nezaniká, neboť popel je hmotný stejně jako dřevo. Změnila se ale forma.
Forma dřeva zmizela a objevila se forma popela. Kam se poděla první a odkud se
vzala druhá? Tomismus zde využívá nauku o potenci a aktu a říká, že forma
dřeva, která byla aktuální, působením příčiny (tj. v tomto případě ohně) ustoupila
do potenciality materie. Zároveň byla z původně potenciálního stavu aktualizována forma popela.

Proto devátá teze zdůrazňuje, že materie ani forma nemají bytí samy sebou nebo
samy od sebe. Nejsou to totiž jsoucna. Kdyby mohla existovat např. samotná
materie bez formy, byla by jsoucnem. Materie ale není jsoucno, ale princip
jsoucna a to přesněji řečeno jsoucna hmotného. Máme-li hmotné jsoucno nebo
jednoduše řečeno nějakou věc, můžeme konstatovat její materiálnost a její
konkretizaci (co za materiální věc to je). Kámen je hmotný, materiální, ale jeho
materiálnost ho ještě nedělá kamenem. Materiální je i pampeliška nebo voda. Co
dělá vodu vodou, pampelišku pampeliškou nebo kámen kamenem je právě ona
konkretizace vyjadřující co daná věc je. Vidíme, že se v přírodě nesetkáváme
s materiálnosti jako takovou (takříkajíc „volně loženou“), ale s materiálností, která
je nějak určena. Setkáváme se s materiálními kameny, vodou nebo květinami
apod. A tyto konkretizace pak rozlišují jednotlivé druhy hmotných věcí, které se
neliší tím, že jsou hmotné, ale tím, co jsou. Proto musí být ve hře vedle principu
materiálnosti (materie) také princip určitosti (forma).

O vzniku a zániku materie tedy přesně vzato mluvit nejde. Materie byla Bohem
stvořená a od té doby prostě je. Můžeme to chápat jako jakési tomistické filosofické vyjádření principu zachování hmoty, který známe z fyziky. Formy však
přicházejí a odcházejí, přesněji řečeno jsou aktualizovány ze svého potenciálního
stavu a naopak jsou ze stavu aktuálního převáděny do pouhé potenciality.
Můžeme tomu říkat i vznikání a zanikání forem, ale jak upozorňuje teze, přesně
řečeno jde o vznikání a zanikání věcí. Tento vznik a zánik věcí vysvětlujeme
pomocí výše zmíněné změny forem, které přecházejí z potence do aktu a naopak.
Proto se říká, že o vzniku a zániku forem lze mluvit pouze v nepřímém slova
smyslu.

24 TOMISTICKÝCH TEZÍ

Jakkoli je existence materie samotné naprosto vyloučena, s existencí samostatné
formy je to poněkud složitější. Omezíme-li se na oblast hmotných věcí, pak musí
být každá forma doprovázena materií a platí tedy, stejně jako pro materii, že forma
nemůže existovat sama o sobě. Součástí esence jakékoli hmotné věci je totiž i její
materiálnost. Proto formy kamenů nebo pampelišek nemohou existovat samy
o sobě, bez hmotného základu, čili bez materiálnosti, jejímž principem je materie.
Pokud bychom ale přemýšleli o bytostech nehmotných jako jsou andělé (jak už

Dále se v tezi říká, že materie a forma nepatří do žádné kategorie. Pro vysvětlení
je třeba nejprve pojednat o tom, co je to kategorie. Jedná se o aristotelský termín,
který označuje nejobecnější pojmy a vyjadřuje jakési třídění či chcete-li škatulkování reality okolo nás. V našem světě se setkáváme s věcmi a tyto věci mají různé
vlastnosti. Tomismus v souladu s Aristotelem rozlišuje substance (věci) a jejich
akcidenty (vlastnosti). S touto terminologií jsme se již setkali v minulých tezích
a neměla by nás proto překvapit. Klasické roztřídění kategorií rozlišuje devět
druhů akcidentů (kvantita, kvalita, vztah, kdy, kde, poloha, vlastnictví, činnost,
trpnost), takže spolu se substancí je to deset kategorií. Každá věc může být
popsána čili „kategorizována“ jako substance, která je nějak velká, nějak barevná
atd. Lze jí tedy přiřadit celou řadu akcidentů neboli akcidentálních forem. První
materie a substanciální forma však nejsou ani substance (neboť substance je až
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složení první materie a substanciální formy), ani kvantita, ani kvalita atd. Materie
ani forma samy o sobě prostě nejsou ani věc ani vlastnost. Jsou to metafyzické
principy, které ustavují substanci. Spadají do kategorie substance pouze nepřímo
– jak říká teze – jakožto její principy. Kde je substance, tam je i substanciální
forma. Sama forma však substancí ještě není.
Do této doby jsme pojednávali o formách substanciálních. Jak je tomu s formami
akcidentálními a jejich změnami? Tato problematika není v centru zájmu této teze,
která se soustřeďuje na hylemorfismus, tzn. na materii a formu, které spolu tvoří
substanci, nicméně pro úplnost nebude na škodu se zmínit i o formách akcidentálních, konkrétně o jejich změnách.
Vyjděme z toho, že každá věc může mít pouze jednu formu substanciální (každá
věc je něčím konkrétním), ale celou řadu forem akcidentálních (velikost, barvu,
podobnost, umístění apod.). Když nějaká substance zůstává sama sebou, ale mění
se její vlastnosti, mluvíme o akcidentální změně, tj. změně některé nebo některých
jejích akcidentálních forem. Tyto změny jsou v zásadě tři: změna místa (kde),
změna kvality (např. barvy nebo i moudrosti apod.) a změna kvantity (zvětšování
a zmenšování). Změny jiných akcidentů jsou až důsledkem jedné z těchto tří
základních změn (např. vztah podobnosti dvou jablek vzniká např. tím, jak jedno
jablko postupně červená – tj. mění svou kvalitu – a připodobňuje se druhému
jablku, které již červené je).
Poměrně klíčovou pozici mezi akcidenty hmotných substancí zaujímá akcident
kvantity, kterému se bude věnovat podrobně teze desátá a do značné míry i teze
jedenáctá a dvanáctá. Za povšimnutí ale rozhodně stojí fakt, že tomismus stojí
oběma nohama na zemi a není tedy filosofií odtrženou od tohoto světa. Už teď
totiž vidíme, že celá první polovina tezí (možná s výjimkou té sedmé) se drží silně
při zemi a zabývá se okolním hmotným světem. A buďme připraveni na to, že i ve
druhé polovině tezí toto konstatování bude platit také přinejmenším ve velké míře.
Tomáš Machula
(Příště: 10. teze: Přestože je tělesná substance vždycky rozlehlá a má spojité části,
není pro těleso totéž být substance a být kvantitativní. Substance je totiž z definice
nedělitelná, avšak ne na způsob jednoduchého bodu, ale na způsob toho, co
nepatří k řádu rozlehlosti. Kvantita, která uděluje substanci rozlehlost, se od
substance reálně odlišuje, a je v pravém smyslu akcidentem.“)
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Suzanne Vrai, André Pinet
Dvanáctý den
NANEBEVSTOUPENÍ – OSLAVENÍ
„VSTOUPIL NA NEBE, SEDÍ PO PRAVICI BOHA-OTCE.“ (Credo)
Nesnažme se představovat nebo zobrazovat si nanebevstoupení Ježíše
Krista a jeho oslavení po Otcově pravici. Byli bychom přivedeni k otázce:
„a potom?“ jako kdyby Kristus se vymkl pozemské přitažlivosti a překročil
sluneční soustavu a galaxie... Falešná cesta a nesnadná! Apoštolé viděli, jak
se pozdvihuje Kristus zmrtvýchvstalý, Kristus oslavený, jehož vidění ve slávě
by je bylo oslepilo, kdyby se nebyl na čas zahalil ve chvíli zjevení. Paradoxně
se Ježíš stává viditelným, když zakrývá svou slávu (snad kromě Proměnění),
a když mizí, je to proto, aby nechal vysvitnout celé své slávě. Mrak, ve kterém
se ztrácí vidění apoštolů, je odstraněním závoje, plným tryskáním oslavení,
zasednutím po Otcově pravici. Tajemství nevyzpytatelné pro naše tělesné oči,
ale nabídnuté očím našeho ducha.
Svatý Tomáš používá slovo odměna: Podle apoštola Kristovo povýšení
bylo odměnou za jeho pokoření. Z toho vyplývá, že jeho dvojímu pokoření
odpovídá dvojí povýšení (Compendium 240,1). Překlad „praemium“ slovem
„odplata“ je „školním“ souladem, dosti málo přesným tak jako jiný výraz
„spravedlnost“, který rovněž málo uspokojuje. Nekonečná láska Otcova
přijímá Syna, nositele hříchů světa, litujícího jménem světa podle podobenství
o marnotratném synovi (Lk 15). Je to myšlenka Andělského učitele, protože
staví proti dvojímu pokoření dvojí oslavení.
Hymnus Filipanům (Flp 2,5-11) oslavuje dvojí kenosi neboli ponížení Božího
Slova: „Ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním
z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to
k smrti na kříži...“
První z těchto ponížení se podstatně týká toho, že Slovo Boží ve své
božské přirozenosti přišlo na náš svět a přijalo tělo. Svatý Tomáš se dívá jen
na ponížení Ježíše, vtěleného Slova Božího, v jeho životě lidském. Po prvním
podstatném ponížení ve vtělení následovalo jiné, na které se svatý Tomáš dívá
z dvojí stránky: Pokořil se nejprve, když trpěl noc v těle podrobeném utrpení,
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které na sebe vzal, a potom když jeho tělo bylo uloženo do hrobu a jeho duše
sestoupila do pekel (Comp. tamtéž). Proti těmto dvěma ponížením staví dvě
povýšení v linii Pavlovy myšlenky „proto ho Bůh povýšil“ (Flp 2,9).
Velikonoční tajemství tedy s sebou nese postupná dvě ponížení, po kterých
následuje dvojí povýšení, vzájemně si odpovídající: Na první pokoření
odpovídá povýšení zmrtvýchvstání, ve kterém se vrací od smrti k nesmrtelnému životu; na druhé pokoření odpovídá povýšení nanebevstoupení (Comp.
tamtéž). Ztráta lidského života je nahrazena vstupem do života věčného,
kdežto sestoupení do pekel oslavením. „Ad inferos“ vyžaduje překlad v množném čísle „do pekel“, velmi vzdálený od jednotného čísla „do pekla“. Peklo
v naší době označuje místo pobytu zavržených, odsouzených, kterým nemůže
být odpuštěno, a proto jsou „bez naděje“. Pekla naopak označují místo
očekávání a místo naděje Starého zákona. Odtud Kristus při svém „sestoupení
do pekel“ a vystoupení přišel vytrhnout Adama a Evu (a jejich potomky), jak
ukazují obrazy o zmrtvýchvstání. Svatý Tomáš má realistický pohled na věci
a na Kristovo lidství. Ježíšova smrt, dosvědčená hřeby a ranou kopí, ukazuje
lidskou krutost... Stejně zmrtvýchvstání bude „přezkoumáno“ výzvou, aby byl
vložen prst do stop po hřebech a ruka do rány v boku a došlo k vyznání: „Můj
Pán a můj Bůh“. Stejně sestoupení do pekel a oslavení směřují ke Kristovu
lidství: jde opravdu o mrtvé tělo (i když je ještě spojena s Kristovým
božstvím), které je vloženo do hrobu, rychle navoněné... je to totéž tělo,
zmrtvýchvstalé, oživené a oslavené, které zasedne po Otcově pravici. Tomáš
zdůrazňuje tuto totožnost, kterou už ukázal svatý Pavel, jehož uvádí: „Ten,
který sestoupil, je týž, který vystoupil nad nebesa“ (Ef 4,10). Jakou úctu
k tělu, roztrhanému, rozdrásanému, zdrcenému utrpením a smrtí, to ukládá!
Vtělení a zmrtvýchvstání nás vedou k pohledu na Slovo Boží, jak přichází
mezi nás, zřizující tu svůj příbytek, potom je odvržen až do doby, kdy
oslaveno znovu nalezne své původní místo. Smysl víry předchází antropomorfický pohled na tajemství: Slovo Boží opouští na chvíli nebe... Svatý
Tomáš zdůrazňuje nehybnost Boha: Podle božské přirozenosti nikdy neopustil
nebe, byl vždy a všude; proto svatý Jan říká: „Nikdo nevystoupil do nebe
kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka“ (Jn 3,13) (Comp.
240,2). Proti přítomnosti časné a chvilkové sestoupení z nebe a vystoupení na
nebe, početím a smrtí Krista v jeho lidské přirozenosti, se staví přítomnost
věčná Syna Božího v nebi v jeho božské přirozenosti. Slovo se stalo člověkem
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a zůstává Bohem, jeho pozemská přítomnost nemění v ničem jeho božskou
všudypřítomnost. Může se nás zmocnit pokušení, že jde o podvod: jak je tomu
s Božím lidstvím, jestliže se ho vtělení Slova v ničem nedotýká? Obraťme
větu: kde by bylo božství Boha, kdyby je nějaká událost, byť byla jakkoli
veliká nebo důležitá, změnila? Ne protimluv, ale tajemství nekonečna nic
nezvětší ani nezmění ani nezmenší. V Betlémě, v Nazaretě nebo v Jeruzalémě
je Ježíš postupně, ale protože je Bůh, přesahuje čas i místo.
Svatý Tomáš připisuje Kristu samému jeho vlastní nanebevstoupení: Sám
Kristus svou vlastní mocí vystoupil na nebe (Comp. 240,3). Pravděpodobně
tu vysvětluje svou myšlenku, ale ne celou. Myslí na nanebevzetí blažené
Panny Marie, když píše: Ostatní nemohou vystoupit sami, ale mocí Kristovou,
jehož se stali údy, nebo myslí na všeobecné oslavení všech křesťanů, jehož je
oslavení Mariino vzorem? V podstatě se dívá na rozdíl mezi nanebevstoupením a nanebevzetím jako na vystoupení nebo jako na pozdvižení od druhého. Jsme v pokušení připodobnit nanebevstoupení k zmrtvýchvstání, připisovat jeho účinnost Boží všemohoucnosti, společné všem božským Osobám,
„přivlastnit je“ Otci jako zdroji této moci, což by nás přivedlo k Pavlově
myšlence na „odměnu“ již zahlédnutou, po jedné odměně následuje jiná;
mohli bychom též „přivlastnit“ toto nanebevstoupení Duchu svatému, zdroji
a dárci života, přímluvci nebo „Utěšiteli“, který působí všechno posvěcení
v milosti a ve slávě. Takovou se nezdá být myšlenka svatého Tomáše; protože
po zmrtvýchvstání je Kristovo lidství již oslaveno. To, co nemohl dělat sám
pro zmrtvýchvstání, může udělat pro nanebevstoupení. Kristova oslavená duše
má všechnu moc i nad svým tělem oslaveným.
Po tomto prvním oslavení následovala jiná odměna za jiné pokoření nebo
sestoupení do pekel, totiž sezení po Boží pravici. Svatý Tomáš varuje proti
každému antropomorfismu: Nejde o pravici ani o tělesné sezení. Avšak
protože je pravice pro člověka čestným místem, chce dát na srozuměnou, že
Syn je rovný Otci a nic neztratil podle své božské přirozenosti, ale je
mu dokonale roven (Comp. 240,3). Odstraňme obraz věčného trůnu. Ježíš
vystoupil tělesně do nebe: „dotkni se mých rukou... mých nohou“. Problémem
je tedy oslavení těla, dostatečně „skutečného“, aby bylo ohmatáváno,
a dostatečně jemného, aby bylo mimo místo. Že zůstal Syn rovný Otci i při
svém vtělení, chápeme poměrně snadno, avšak oslavení jeho lidství nám
uniká. Před námi unikalo apoštolům, kteří přesto byli svědky tohoto
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oslaveného těla, můžeme-li to tak říci. Zbývá nám příklad, podle kterého
můžeme uvažovat: příklad Marie. Můžeme popírat to či ono zjevení, avšak ne
všechna. Vidoucí vidí Mariino tělo nebo obraz tohoto těla, to je další problém,
který ponecháme odborníkům; záleží nám na tom, že Maria, pozdvižená do
nebe tělem i duší, je v stálém styku s tím, kdo se k ní modlí, ať se modlí na
kterémkoli kontinentě nebo v kterémkoli století, a někdy svědčí o výsadách
pravosti jejího oslaveného těla. Avšak vztah k Marii je velmi skutečný. Když
svěřoval Ježíš svou matku Janovi: „Hle, matka tvá“, dává ji každému věřícímu
všeobecně a mně zvlášť. Nezhmotňujme příliš duchovní skutečnost, ale
neodstraňujme také oslavení těla.
Ježíš sedí po pravici Otce. Svatý Tomáš znovu rozlišuje v Ježíši dvě
přirozenosti: Podle přirozenosti božské... Syn je v Otci v jednotě bytnosti,
s kterou má podíl na stolci v království, totiž na moci... Syn Boží i podle lidské
přirozenosti sedí po pravici Otce jako povýšený nad všechny tvory v důstojnosti nebeského království (Comp. 240,4). Andělský učitel nepřímo potlačuje
každou „subordinaci“, která by mohla vycházet ze slov: „sedět po Otcově
pravici“. Kristus je Bůh, Slovo Boží, a v Bohu všechna čest a všechna sláva
patří rovně třem božským Osobám. Při tom všem Slovo přijalo tělo a je
pozváno, aby „sedělo po Otcově pravici“. Tomáš vysvětluje tato slova
srovnáváním s králem a s jeho asistenty: kteří mají v něčem účast na královské
moci; kdo je mocnější, toho král posazuje po své pravici (Comp. 240,4).
V jeho oslavení se na stvořené lidství Ježíšovo pohlíží z hlediska jeho skutečného přínosu v díle vykoupení. Skrze ně Slovo vykoupilo lidstvo, neslo hřích
světa a bylo přibito na kříži. Ono tedy má být oslaveno nad všechny tvory.
Stejně jako vtělení nezabraňovalo Slovu být Bohem, sezení po Otcově pravici
se též shoduje s královstvím Slova společně s Otcem i s Duchem.
Nanebevstoupení je tajemství naděje, Kristus je prvorozený z mrtvých
a oslavený. Jeho nanebevstoupení dává lidstvu živou naději na život oslavený
a věčný. Tato naděje potvrzená nanebevzetím Mariiným nemůže zůstat marná.
Křesťanství není ani zdaleka náboženstvím nehmotným. Duch v něm oslovuje
celého člověka; svátosti křesťanského života nám připomínají tuto skutečnost
a nanebevstoupení nám dává zahlédnout určení, ke kterému nás Bůh volá.
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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