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Spěchejme vstříc Pánu
Letošní první jarní úplněk přichází
brzy a s ním i datum velikonoční
neděle. Období mezi vánoční dobou
a začátkem postu tak bylo velmi krátké. Ještě se nedojedlo všechno vánoční cukroví a na stole už byly masopustní koblihy. Pro mnohé zcela jistě
postní doba také uběhla až nečekaně
rychle. Všechno se zdá být nějak
rychle za sebou a hlavně až příliš
uspěchané. Přitom má být doba přípravy na Velikonoce dobou modlitby,
usebrání a zklidnění. Máme se spokojit s obvyklým povzdechem, že
nám letos zase něco uteklo a že jsme
propásli zase jednu příležitost?
Když ovšem alespoň trochu pozorně nasloucháme slovům Písma, zjistíme,
že Bůh také spěchá. Je sice trpělivý, když čeká na naše obrácení, ale nikdy
neotálí, aby nás zahrnul svými dobrodiními. Dějiny spásy, které vrcholí
v Ježíšově velikonočním tajemství, jsou snad nejvýstižněji zpodobeny
v postavě Otce, který spěchá vstříc svému ztracenému synu. Hned jak ho
zahlédne, běží mu naproti, aby ho objal a znovu uvedl do otcovského domu.
A potom začíná pořádný frmol pro celý dům. Služebníci shánějí nejlepší šaty,
boty a prsten, vybírají tučné tele a kuchyňský personál je v jednom kole.
Ježíšovo podobenství nám představuje jeho Otce a našeho Otce (srov. Lk 15,
11-32). Třeba nás Boží spěch probere z naší duchovní malátnosti. Sám Ježíš
neváhal vydat se na cestu do Jeruzaléma, i když věděl, že ho tam odsoudí,
budou mučit a nakonec ukřižují. Ale věděl také, že Otec mu přispěchá na
pomoc a život mu vrátí oslavený. I učedníci se nakonec nechali vyburcovat.
Nedělního rána nejdříve spěchala Marie Magdalská oznámit apoštolům, že
hrob je prázdný. Nato vyběhli Petr a Jan, aby se přesvědčili. A protože
spěchali, setkali se se vzkříšeným Mistrem.
Přeji vám, milé sestry a milí bratři, abyste o těchto Velikonocích i vy
spěchali vstříc Kristu, vzkříšenému Pánu.
Fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál
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PŘEDPLATNÉ OPUSCULA 2008
Roční předplatné (11 čísel včetně poštovného) na rok 2008 činí 250 Kč. Můžete ho
uhradit složenkou nebo bankovním převodem na účet č. 122918389/0800 (ČS) var.
symbol 332. Prosíme všechny, u kterých dochází k nějaké změně (zrušení odběru,
změna adresy, změna počtu odebíraných výtisků apod.), aby nám o tom zaslali zprávu.
Děkujeme. Redakce

ZPRÁVY Z PROVINCIE
KALENDÁŘ AKCÍ
26. 4. 2008 zasedání provinční rady
LSsD v Olomouci
12. – 18. 5. 2008 Dny vzájemného poznání a porozumění v Hradci Králové
31. 5. 2008 Hlavní pouť ke svaté paní
Zdislavě do Jablonného v Podještědí
19. – 27. 7. 2008 letní misie v Rožnově
pod Radhoštěm
3. - 5. 10. 2008 setkání formátorů
LSsD ve Vranově u Brna
18. 10. 2008 setkání české dominikánské rodiny v Hradci Králové

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

SLUŽBY PROVINCIALÁTU

Setkávání po nedělních bohoslužbách

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.

Každou neděli je 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 pohovořit s druhými v klidnějším prostředí, než
jaké skýtá ulice před kostelem.

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

Vyučování katechismu
Příprava na přijetí svátostí křtu a biřmování
i vzdělávání ve víře pro zájemce probíhá
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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.

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.
Další přednáška Tomáše Pospíšila OP z cyklu
Tajemství Ježíšova života podle sv. Tomáše
se koná 11. 3. od 19:30 ve velké hovorně.
Přednáška Společnosti pro církevní právo
Dne 26. 3. od 18:00 se v čítárně kláštera koná
přednáška na téma „Náměty k novelizaci
zákona o církvích“. Přednáší ICLic. JUDr.
Záboj Horák, Ph.D.
Postní středeční rekolekce na téma
„SEDMERO HLAVNÍCH HŘÍCHŮ“
Bratři dominikáni srdečně zvou farní a širší
veřejnost na druhý ročník Postních rekolekcí
Program: 20:00 – 20:50 přednáška
21:00 – 22:00 adorace Nejsvětější Svátosti
v kapli sv. Zdislavy
4. postní týden: 5. 3. nestřídmost, závist
5. postní týden: 12. 3. lenost, hněv
Svatý týden: 19. 3. 19:45 přednáška s doprovodnou projekcí filmu „Ostrov" (Rusko
2006), režie: Pavel Lungin. Přednášku ve
velké čítárně dominikánského kláštera uvede
fr. Šimon Hlavatý OP.

Otevřené společenství modlitby
Scházíme se každou středu v 19:45 ve velké
hovorně kláštera. Program: 19:45-20:45 posezení při čaji a duchovní program; 21:00-22:00
adorace Nejsv. Svátosti v kapli sv. Zdislavy.
Více informací: hana.klara@centrum.cz

Hnutí Světlo-Život (oáza)
Oáza modlitby 7. – 9. 3. Švihov u Klatov
Rekolekce pro mladé na téma Jděte a hlásej-

te. Zveme všechny mladé od 16 do 35 let,
kteří chtějí v postní době načerpat pro každodenní život ze setkání s Bohem, nejen ve společenství, ale i při liturgii, v osobní či společné modlitbě, na skupinkách, ve svátostech.
Info, přihlášky: libuse.tesarova@seznam.cz,
tel.: 736 770 354; více na http://mamre.op.cz.

Mariina legie
! Mariánská pobožnost
Pravidelná Mariánská pobožnost se bude
konat 3. března. 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.
! Pouť k Bolestné Matce Boží do Strakonic–Podsrpu pořádáme 14. 3. Sraz v 7:00
u pokladen Smíchovského nádraží. V 9:30
procesí ze Strakonic na vrch Podsrp, v 11:00
pontifikální mše sv., hlavní celebrant Mons.
Jiří Paďour OFMCap. Předpokládaný návrat
do Prahy v 16:00. Cena 200 Kč, přihlášky na
tel. 606 188 725.
! Slavnost Acies (každoroční obnovení
zasvěcení) se bude konat 31. 3. v 18:30 při
večerní mši sv. Hlavní celebrant Mons. ThDr.
Jaroslav Škarvada. Na konci mše obnoví
členové Mariiny legie svá zasvěcení Panně
Marii.
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Hudba u sv. Jiljí
16. 3. 18:30 Květná neděle
Chorální i lidový zpěv k liturgii Květné neděle. Zpívá: Schola dominicana; diriguje, varhany: Petr Chaloupský
20. 3. 18:30 Zelený čtvrtek
Missa Ambrosiana - ord. č. 5 a vícehlasá
moteta od P. Chaloupského k liturgii památky
Večeře Páně. Zpívá: Schola dominicana;
diriguje, varhany: Petr Chaloupský
21. 3. 18:30 Velký pátek
Gregoriánský chorál a vícehlasá moteta od
G. P. Palestriny, Fr. Picky a P. Chaloupského
k liturgii uctívání kříže. Zpívá: Schola
dominicana; diriguje: Petr Chaloupský
22. 3. 21:00 Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
Chorální i lidový zpěv k liturgii vigilie. Varhany: Petr Chaloupský
23. 3. 18:30 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
F. X. Brixi: Missa solemnis in D, mše pro
sbor, sóla, orchestr a varhany, J. E. Eberlin:
Terra tremuit. Zpívá: Wowes Collegium,
diriguje Marek Franěk, varhany: Petr Chaloupský
31. 3. 18:30 Slavnost Zvěstování Páně
Moteta od C. Monteverdiho, H. L. Hasslera a
G. F. Telemanna. Zpívá: Schola dominicana;
diriguje, varhany: 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

ZPRÁVY Z PROVINCIE
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
Další akce
13. 3. 19:15 přednáška P. Reginalda Větrovce
OPraem: Biblická kniha Izaiáš a velikonoční tajemství
18. a 19. 3. v 19:30 Pašijová hra pod širým
nebem – velikonoční příběh o Lásce, která se
nebojí smrti – před kostelem Panny Marie
Růžencové
27.3. 19:15 „Cesta světla“ – společná pouť
se svícemi a rozjímáním nad velikonočními
texty Písma (v areálu kláštera a kostela)

POUTNÍ BAZILIKA
SV. VAVŘINCE A SV. ZDISLAVY
JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí
tel. 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz;
farnostjvp@volny.cz; www.zdislava.cz

1. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně;
zahájení poutní sezóny
Mše svatá v bazilice (celebruje P. Angelik
Mička OP), po ní průvod z náměstí ke studánce a žehnání Zdislavina pramene
31. 5. Hlavní pouť ke svaté Zdislavě
7:00 Mše svatá u oltáře Paní Zdislavy
9:00 Pouť Charity (celebruje Mons. Pavel
Posád)
11:00 Hlavní poutní bohoslužba (celebruje
Mons. Dominik Duka OP)
14:00 Pouť dominikánské rodiny (celebruje P. Benedikt Mohelník OP)
15:00 Litanie, svátostné požehnání
15:39 Koncert varhanní hudby – pí Jana
Havlíčková

v5

ZPRÁVY Z PROVINCIE

OLOMOUCKÝ KONVENT
Slovenská 14, 772 00 Olomouc
tel. 585 230 764, fax: 585 231 352
e-mail: olomouc@op.cz; olomouc.op.cz

Misijní společenství
Otevřeno všem, kdo se chtějí podílet na zvěstování evangelia a na modlitbě za misie.
Společenství má formační a modlitební část.
každou středu ve školním roce v 19:30 v past.
místnosti č. 1
Vede: P. Pavel Mayer OP
e-mail: pavel@op.cz, tel.: 602 858 800
Společenství mládeže „Zacheus“
Otevřeno všem mladým, kteří se chtějí společně modlit a sdílet o otázkách víry.
každé pondělí ve šk. r. v 19:30 v sále kláštera
Vede: fr. Jindřich Poláček OP
e-mail: jindrich@op.cz, tel.: 602 339 881
Společenství mládeže
Otevřeno mladým ve věku kolem 25 let, náplní
je střídavě rozjímavé čtení Písma a cyklus
z církevních dějin.
každou neděli ve školním roce v 19:00 v past.
místnosti č. 2
Doprovází: P. Damián Němec OP
e-mail: damian@op.cz, tel.: 731 402 075
Společenství „Zbytek Izraele“
Otevřeno pro ty, kdo se chtějí společně sdílet
a modlit nad liturg. texty následující neděle.
každý čtvrtek ve školním roce v 19:30 v past.
místnosti č. 1
Doprovází: P. Antonín Krasucki OP
e-mail: antonin@op.cz, tel.: 724 215 760
Společenství manželů – mladší věk
každou 4. neděli v 18.30 v past. míst. č. 1
Vede: P. Pavel Mayer OP
e-mail: pavel@op.cz, tel.: 602 858 800
Společenství manželů – střední věk
Součástí setkání je společná modlitba a práce
s Písmem svatým.
úterý za dva týdny během školního roku
v 19.00 v past. míst. č. 2
Vede: P. Jiří Kvapil, tel.: 724 215 760

Legio Mariae
Otevřeno pro ty, kdo se chtějí společně
formovat, modlit a apoštolsky působit v duchu tohoto hnutí.
úterý v 17.00 v past. míst. č. 2
Doprovází: P. Pavel Mayer OP
e-mail: pavel@op.cz, tel.: 602 858 800
Misijní klubko dětí
Otevřeno pro všechny děti, které se chtějí
zapojit do Papežského misijního díla.
jednou za měsíc, neděle odpoledne
Doprovází: P. Pavel Mayer OP
e-mail: pavel@op.cz, tel.: 602 858 800
Mše svatá podle tradičního dominikánského ritu
Každou první neděli v měsíci (kromě července – září) v 8:00 hodin v klášterním kostele.
Data slavení: 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6. 2008
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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

Pochod pro život
Praha 29. března 2008
Od posledního Pochodu pro život bylo
legálně usmrceno před narozením dalších
25 tisíc dětí.
A to kvůli lhostejnosti a mlčení mnoha
z nás, kteří jsme takovému osudu unikli.
Bezohledný zákona nadále umožňuje, aby
byly další a další ženy k zabíjení svých dětí
nuceny, a tak hluboce zraňovány.
Mše svatá
12:30 Chrám sv. Jiljí, Husova 8
Po chod pro život
14:00 Staroměstské náměstí
Vnucená volba není nikdy volbou!
http://prolife.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
dominikánů, Husova 8, 110 00 Praha 1,
irenej@op.cz
fr. Irenej OP, promotor pro růženec

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
2. 3.
3. 3.
4. 3.
6. 3.
6. 3.
11. 3.
13. 3.
13. 3.
15. 3.
15. 3.
18. 3.
22. 3.
23. 3.
27. 3.
29. 3.

S. M. Gabriela Vlková
S. M. Benvenuta Málková
Fr. Cyprián Suchánek
Fr. Bartoloměj Kulhavý
S. M. Diana Kopřivová
S. M. Marietta Andersová
S. M. Bertranda Pešková
S. M. Imelda Kobková
S. M. Česlava Talafantová
S. M. Edita Mendelová
Fr. Tadeáš Štěpánek
S. M. Angelika Vitásková
Fr. Bernard Špaček
S. M. Stella Mrtvá
Fr. Mikuláš Buzický

44. narozeniny
27. narozeniny
34. narozeniny
87. narozeniny
39. narozeniny
80. narozeniny
77. narozeniny
71. narozeniny
66. narozeniny
43. narozeniny
28. narozeniny
78. narozeniny
54. narozeniny
80. narozeniny
46. narozeniny

Všem jubilantům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání.

ZPRÁVY Z PROVINCIE
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JEŽÍŠŮV ŽIVOT A DÍLO PODLE SV. TOMÁŠE
cyklus přednášek fr. Tomáše Pospíšila OP
(podle J. P. Torrell, Le Christ en ses mystères)
v klášteře sv. Jiljí v Praze v tzv. velké hovorně v 19.30 hodin
PROGRAM
Počatý z Ducha Svatého
SBřezen – 11. 3. Počatý z Ducha Svatého.
Duben – 22. 4. Analýza Kristova početí.
Květen – 20. 5. Kristova dokonalost od početí. Plnost milosti.
Užívání svobody od prvního okamžiku. Zásluha od prvního
okamžiku. Blažené patření.
Červen – 17. 6. Kristova dokonalost v plánu spásy. Blažené patření a vlité vědění.
Získané vědění. Závěr.
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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 a Akta provinční kapituly.
&V rubrice Přednášky a statě jsou k dispozici další příspěvky. Pokud byste chtěli sami zařadit
něco z toho, co jste publikovali, jste vítáni.

&

LETNÍ MISIE
Rožnov pod Radhoštěm 18. - 27. 7. 2008
Milí bratři, sestry a děti (
Blíží se naše již tradiční letní misie. Tentokrát nás pozval P. Jiří Polášek do
krásného valašského města Rožnova. A já bych rád zas pozval k účasti na této formě
apoštolátu Vás.
Loni ve Velkých Losinách se osvědčil pestrý misijní tým schopný vykonávat
různé misijní služby. Kromě důležité osobní evangelizace je možné přihlásit se též k
těmto dalším, také velmi potřebným službám:
– kuchař(-ka)
– práce s dětmi
– služebník(-ci) pro teenagery
– specialisté na sekty
– služba v informačním centru misií
– průvodcování (v kostelích) a doprovázení (evangeliem dotknutých)
– manuální pracovníci pro akci „Křesťané pro město“
Bližší informace k jednotlivým službám rád poskytnu. Na misie je možné přivést
i děti. Podmínkou však je jejich účast na misijních aktivitách v uplynulém školním
roce (např. členství v misijním klubku, posílání balíčků na misie atp.).
Kdo se cítíte být voláni k misijní službě, přihlaste se, prosím, na adrese
pavel@op.cz nebo na čísle 602 858 800. Prosím dominikánskou rodinu, zvláště naše
sestry mnišky o modlitbu za rožnovské misie.
Ve sv. otci Dominiku
fr. Pavel OP

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)
&Kontinuální obnova řeholního života (přednáška z Olomouce 25. 1. 2008)
&Moje zkušenost s úkolem být představeným (přednáška z Prahy 20. 1. 2008)
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
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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 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 poznání a 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
za posilu v nemoci a uzdravení pro sestru Jiřinu Postupovou

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.

BŘEZEN
1. Aby byla chápána důležitost odpuštění a smíření mezi lidmi a národy a aby církev
svým svědectvím šířila Kristovu lásku.
2. Aby křesťané pronásledovaní pro evangelium posíleni Duchem svatým odvážně
a otevřeně svědčili Božímu slovu.
3. Aby úsilí těch, kteří pracují na poli, požehnal Bůh také příhodným počasím.
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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.
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.

DNY VZÁJEMNÉHO POZNÁNÍ A POROZUMĚNÍ
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LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA

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.

LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA

Panno Maria Jižního kříže, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

Zasedání provinční rady LSSD (volební): 26. 4. 2008 Olomouc
Evropské setkání dominikánských laiků: 29. 5. – 3. 6. 2008 v Trenčianských
Teplicích
Setkání formátorů LSSD: 3. – 5. 10. 2008 Vranov u Brna (téma: Charismata;
program připravuje 5. pražské MS)

Blahoslavená Marie MacKillop, oroduj za nás.
http://sydney2008.signaly.cz; www.wyd2008.org

DNY VZÁJEMNÉHO POZNÁNÍ A 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
poznání a 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.

Zapojení dominikánské rodiny
Dominikánská rodina bude mít na starosti oblast v centru města (informační
stánek, pouliční evangelizace, adorace v katedrále, ...). Účast dominikánské rodiny
na této akci koordinují ffr. Pavel Mayer OP a Jan Rajlich OP. Zájemci o zapojení
do misijního týmu nechť se hlásí do konce března 2008 u fr. Jana (jan@op.cz, tel.:
604 919 554). Pro členy misijního týmu bude zajištěno ubytování.

PROGRAM AKCÍ

ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY LSSD – 26. 4. 2008 Olomouc
SVOLÁVACÍ LISTINA
adresovaná
– všem členům provinční rady LSSD
(tj. představeným všech místních sdružení nebo jejich zástupcům
a promotorovi pro dominikánské konsociace)
– ekonomovi LSSD; sociovi provinčního moderátora; asistentovi provinčního
moderátora pro formaci
Milí bratři, milé sestry,
v souladu s čl. 57 a 58 Partikulárních směrnic Laických sdružení sv. Dominika
svolávám zasedání provinční rady Laických sdružení sv. Dominika, které se bude
konat v sobotu 26. 4. 2008 od 9:30 hodin v dominikánském klášteře v Olomouci
(Slovenská 14) s následujícím rozvrhem: 9:30 mše sv. v klášterním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, 10:30 jednání, 11:45 hodinka během dne, 12:00 oběd
(cena oběda 50 Kč), 13:00 pokračování jednání dle potřeby, předpokládaný závěr
kolem 15. hodiny
—
—
—
—
—
—

Program jednání:
úvodní slovo promotora pro dominikánské konsociace
zpráva provinčního moderátora a zpráva o hospodaření
volba provinčního moderátora a ekonoma
formace
zahraniční kontakty
varia (prostor pro informace o různých projektech a aktivitách, o činnosti
jednotlivých místních sdružení; každý člen LS může posílat návrhy a žádosti
provinční radě – čl. 58 Partikulárních směrnic LS)

LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA
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Prosím všechny členy, aby se zamysleli nad vhodnými kandidáty na jednotlivá oficia
(provinční moderátor, socius moderátora, ekonom, asistent formace, příp. asistent pro
zahraniční kontakty). Své návrhy kandidátů zasílejte prosím provinční moderátorce
do 25. 3. 2008. (Předem prosím ověřte, zda je vámi navržený kandidát ochoten
kandidaturu přijmout.)
Přihlášky na zasedání (příp. omluvu neúčasti) zašlete do 15. 4. 2008 provinční
moderátorce (Dagmar Ester Kopecká, Na Zlíchově 221/8, 152 00 Praha 5,
tel./zázn. 251 554 669, e–mail: ester@op.cz).
Dagmar Ester Kopecká, provinční moderátor LSSD

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ (představená Michaela Jana Kvapilová)
Dne 12. ledna 2008 složil do rukou představené sdružení Michaely Jany Kvapilové
a za přítomnosti asistenta sdružení P. Augustina Prokopa OP a členů sdružení věčné
sliby náš bratr Viktor Petr Houdek.
MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)
http://opolomouc.googlepages.com
Program společných setkání:
8. 3. 2008 Rozdíly mezi církvemi a cír- 14. 6. 2008 Kněžství žen a celibát
kevními společenstvími
12. 7. 2008 Pouť na sv. Kopeček
12. 4. 2008 Pouť
8. 8. 2008 Slavnost sv. Dominika
7. – 11. 5. 2008 Exercicie na sv. Hostýně 13. 9. 2008 Sliby, obláčka
MS PLZEŇ (představený Jan Vincenc Horáček)
http://pmr.op.cz
MS 3. PRAŽSKÉ (představená Eva Terezie Chaloupská)
15. 3. od 9:00 v kapli sv. Zdislavy: postní rekolekce pod vedením P. V. J. Slámečky
http://www.laici3ps.op.cz
MS 4. PRAŽSKÉ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Sejdeme se až v sobotu 15. března u sv. Jiljí. Program obvyklý.
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. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4.,
8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6. 2008
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Kongres evropských dominikánských laiků
v Trenčianských Teplicích
29. 5. – 3. 6. 2008
Jak už jsme na stránkách OPuscula před časem
informovali, v letošním roce se uskuteční kongres
evropských dominikánských laiků, tentokrát na
Slovensku. Poslední byl před čtyřmi lety v německém Walberbergu. Kongres se koná obvykle
každé 3 roky, ale tentokrát byla obvyklá doba
posunuta vzhledem k mezinárodnímu setkání
v Buenos Aires v loňském roce. Příprava setkání, na
kterém se sjede několik desítek zástupců dominikánských laiků z celé Evropy i zástupci generální kurie
řádu, není úplně snadná. Připravuje ho pětičlenná
rada, která se volí na každém kongresu znovu.
V současnosti má tyto členy: Gabriel Silva – předseda (Portugalsko), Eva Kameniarová (Slovensko),
Tomáš Machula (Česko), Nikolett Muranyi (Maďarsko) a Chantal Soligny (Francie). Kooptovaným
členem je také zástupce zvolený do mezinárodní
rady dominikánských laiků, což je pro toto období
Patricia Kelly z Irska. Největší tíha přípravy setkání
spočívá samozřejmě na našich přátelích ze Slovenska. Prosím vás proto o modlitbu jak za členy rady, tak hlavně za slovenské
terciáře, kteří setkání připravují.
Vzhledem k tomu, že jde o akci, která je organizačně i finančně velmi náročná,
bylo a je třeba získat značné finanční prostředky na zajištění mnoha věcí, jak na
přípravné práce nebo na technickou podporu, tak na přispění zástupcům terciářů
z východoevropských zemí (Ukrajina, Rusko, Pobaltí, Bulharsko apod.), pro které
je i Slovensko dosti drahou zemí (a po vstupu do „Schengenu“ se např. pro Rusy
nebo Ukrajince objevily nové administrativní i finanční bariéry). Proto bych zde
velice rád poděkoval mnoha dárcům, jak ze stran řady evropských dominikánů
všech větví řádové rodiny, tak i organizaci Renovabis, od nás některým laickým
společenstvím, otci biskupovi Dukovi a dalším, kteří přispěli různými částkami
na tuto akci. Všem jsme velmi zavázáni a pamatujeme na ně v modlitbě.

LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA
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Informace o přípravě a činnosti výboru můžete najít na adrese
http://laici.op.org/ecldf. Mohu-li mít v závěru této informace na vás, terciáře –
čtenáře OPuscula ještě jednu prosbu, pak jde o následující: Jako členové rady jsme
si rozdělili oblasti, které máme na starosti. Na mou osobu připadla starost
o koordinaci liturgie a formace. Na kongres je tedy třeba připravit jakousi
knížečku liturgických textů ve dvou oficiálních jazycích kongresu (angličtina
a francouzština) a několika textů formačních. O tom jsem již informoval před
časem a poprosil vás o přispění, neboť jiné zdroje než dary svých bližních nikdo
z nás nemá. Tato tiskovina je již v přípravě. Se sazbou v podstatě není problém,
ale tisk zdarma udělat nelze. V současnosti mám (mimo jiné i díky vašim
příspěvkům – za něž velmi děkuji) asi polovinu potřebné sumy (jedná se o několik
tisíc Kč). Jak víte, v posledním období ceny všeho stouply a tisk je také nákladnější. Uvítám proto jakýkoli příspěvek. Peníze lze poslat složenkou na číslo účtu
českých dominikánských laiků 122918389/0800 (ČS), variabilní symbol 1200.
Účet je spravován provinční moderátorkou Dagmar Ester Kopeckou, která vám
může případně vystavit i potvrzení o daru pro účely daňového přiznání.
Velice Vám děkuji a prosím o pochopení, o modlitbu, a pokud se necítíte
vládní politikou úplně zruinováni, tak snad i o nějaký drobný příspěvek.
za ECLDF Tomáš Machula

Milí bratři a sestry,
v souvislosti s konáním evropského setkání dominikánských laiků se na Vás
i já obracím s jednou prosbou. Každá provincie by na tomto setkání měla mít
alespoň jednoho zástupce, přednostně provinčního moderátora. Moje účast na
tomto setkání se však vzhledem k mým jiným pracovním povinnostem zkomplikovala, a proto za sebe sháním zástupce: člena LSsD s věčnými sliby, který bude
schopen reprezentovat naše sdružení. Jazykové znalosti tentokrát nejsou
nezbytnou podmínkou, neboť bude zajištěn překlad do slovenštiny. Pobyt
a doprava budou hrazeny z účtu LSsD.
Prosím ty z vás, kteří byste chtěli a mohli na setkání jet, abyste se mi co
nejdříve ozvali, nejpozději do zasedání provinční rady 26. 4. 2008, neboť
zástupce, kterého na setkání vyšleme, musí být provinční radou schválen.
Děkuji
s. Ester
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Dotyk krásy 2008
Pri príležitosti spomienky na bl. fra Angel
ica sa uskutočnilo v kláštore dominikánov
vo Zvolene v dňoch 15. – 17. 2. 2008
stretnutie dominikánskej rodiny na Slovensku a mladých umelcov. V poradí druhé
stretnutie s názvom „Dotyk krásy“ organizované fr. Mannesom Stanislavom Marušákom OP a sr. Blažejou Furjeľovou z kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy,
nadviazalo na predchádzajúci ročník svojím
obsahom a mottom „Hľa, ja robím čosi
nové, teraz to klíči, nebadáte?“ Pre účastníkov bolo pripravených šesť tvorivých dielní,
ktoré boli umiestnené v priestoroch kláštora
a Centra univerzitnej pastorácie. Animátorkou hlinárskej dielne bola Mgr. Art.
Andrea Čepiššáková, textilnú dielňu viedla
Mgr. Art. Marta Bošelová, fr. Dávid Valent
bol vedúcim drevárskej dielne, kresba a maľba bola vedená Mgr. sr. Rudolfou
Balážecovou z kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul –
satmárok, fotografickú dielňu a nezvyklé formy fotografie sa snažila priblížiť
Mgr. Michaela Mešterová a sestra dominikánka Mgr. Bernarda Kušníriková
bola animátorkou dekoratívnej dielne. Okrem práce v týchto dielňach mali
prítomní možnosť obohatiť sa zaujímavými prednáškami. Kunsthistorička
Mgr. Dana Dóricová poodhalila krásu v dejinách umenia, Mgr. Art. Marta
Bošelová priblížila prácu so svojimi študentmi a umenie aranžovať. O kráse
v teológii prednášala Mgr. Martina Cvachová. Piatkový večer spríjemnilo
premietnutie filmu Once. Počas týchto dní bola možnosť pozrieť si výstavu
fotografií fr. Hyacinta Haniša Tajomstvo prírody – tajomstvo Boha a výstavku
fr. Dominika Letza OP Skrytá krása rastlín. Prezentáciou tvorivých dielní sa
ukončil hlavný program a vytvorené dielka poputujú na Európsky kongres
bratstiev laických dominikánov. Na záver bolo spoločné slávenie eucharistie.
Peter Jeremiáš Suchovský OP
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NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA
OLIVA
knihkupectví a galerie
nejúplnější produkce literatury a časopisů
z oblasti křesťanství, judaica,
pravoslaví.
knihy z oblasti historie a filozofie
malá prodejní galerie dřevěných plastik
a obrazů.

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

Pam Firthová, Gill Luffová, David Oliviere,
ed.: Ztráta, změna a zármutek v kontextu
paliativní péče. Soubor nejnovějších mezinárodních zkušeností se zdravotnickou a sociální
péčí o pozůstalé. Společnost pro odbornou
literaturu, brož., 236 str., 345 Kč
Colin Murray Parkes, Marilyn Relfová, Ann
Couldricková: Poradenství pro smrtelně
nemocné a pozůstalé. Společnost pro odbornou literaturu, brož., 180 str., 295 Kč
sv. Augustín: Samovravy / O nesmrteľnosti
duše. Ve slovenštině.
Trnava, brož., 111 str., 169 Kč
Byzantské legendy
Přeložili: Emilie Bláhová, Zoe Hauptová,
Václav Konzal, Ilona Páclová
Výběr z textů IV. - XII. století.
Pavel Mervart, váz., 315 str., 350 Kč
Michael Marsch: Uzdravení skrze Bibli
Plný život z Ducha svatého.
KN, brož., 135 str., 139 Kč

Vojtěch Novotný: Katolická teologická fakulta 1939 – 1990
Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století.
Karolinum, brož., 523 str., 450 Kč
Naděžda Špatenková: Poradenství pro pozůstalé
Důležité rady a informace jak pomoci truchlícím.
Grada, brož., 143 str., 199 Kč
Benedikt XVI.: Spe salvi / O křesťanské naději. Paulínky, brož., 63 str., 52 Kč
„Spe salvi facti sumus“ – v naději jsme spaseni, říká sv. Pavel nejen Římanům, ale také nám
(Řím 8,24). „Vykoupení“, tedy spása, nepředstavuje v křesťanské víře jen holý fakt. Vykoupení
se nám dostalo tím způsobem, že jsme byli obdařeni nadějí, a sice takovou nadějí, na kterou se
můžeme spolehnout a v jejíž síle můžeme čelit přítomnosti: tuto přítomnost, i v její namáhavé
podobě, můžeme pak prožívat a přijmout, pokud nás přivádí k určitému cíli, pokud si můžeme
být tímto cílem jisti a pokud je tento cíl tak vznešený, že je schopen ospravedlnit jakoukoli
námahu k jeho dosažení.
Křesťané se odlišují tím, že mají budoucnost: ne že by do nejmenších podrobností věděli, co
je čeká, ale obecně o životě vědí to, že neústí do prázdnoty. Evangelium je sdělení, které účinně
působí, vytváří skutečnost a mění život. Temná vrata času, budoucnosti, byla otevřena dokořán.
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1. března 1953
zemřel na Moravci P. Felix František Svoboda. Narodil se 1. dubna 1873 ve
Strážnici na Moravě, sliby složil 4. září 1894 v Olomouci. Studoval na řádových
učilištích ve Vídni a Štýrském Hradci, kde 17. července 1898 přijal kněžské
svěcení. Působil jako kaplan ve Znojmě a v Praze.V letech 1907-1911 byl převorem v Litoměřicích, pak syndikem v Olomouci. V roce 1911 byl asignován
do Znojma, kde byl podpřevorem a farářem. Od roku 1932 působil jako kazatel
a superior v Uherském Brodě a od roku 1937 pracoval znovu v Litoměřicích.
Když byl v Litoměřicích v roce 1948 zřízen klášter mnišek, byl poslán představenými do Ústí nad Labem. V té době se už u něj začala projevovat silná skleróza,
takže ztrácel orientaci. Přesto byl odvezen v roce 1950 do internačního kláštera
v Broumově a v roce 1951 do Charitního domova na Moravci, kde je i pohřben.
Ať odpočívá v pokoji.

30. března 1968
zemřel v Domově důchodců v Milešově u Litoměřic bratr spolupracovník Marian
Červený. Narodil se 19. dubna 1879 v Havřicích u Uherského Brodu, sliby složil
27. září 1905 ve Štýrském Hradci. Sloužil Bohu v Litoměřicích, Štýrském Hradci,
Olomouci, Znojmě, Třeboni a nakonec opět v Litoměřicích. Když byly do litoměřického kláštera přestěhovány mnišky, zůstal bratr Marian v Litoměřicích
a pečoval o klášterní zahradu. 27. září 1950 byly mnišky odvezeny do Bohosudova. Bratr Marian v klášteře zůstal, nejprve s O. Metodějem Habáněm a dvěma
kleriky a pak sám. Žil při klášteře ve velmi chudých podmínkách. Ke konci života
byl převezen do Domova důcodců v Milešově u Litoměřic, kde zemřel. Pohřben
je na místním hřbitově v Milešově. Ať odpočívá v pokoji.

30. března 1993
zemřel v Popradě na Slovensku P. Henrich Štefan Kuľha. Narodil se 5. srpna
1929, vystudoval pedagogickou fakultu a působil jako učitel. Do řádu vstoupil
tajně v roce 1977 a řeholní sliby složil 11. března 1979. Na kněze byl opět tajně
vysvěcen 21. října 1983. Teprve po pádu komunistické totality směl veřejně
vystoupit jako kněz a řeholník. Pro nemoc zůstal žít ve svém bytě a vypomáhal
v Popradě a okolí v duchovní správě. Pohřben je v Brestove. Ať odpočívá
v pokoji.
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24 TOMISTICKÝCH TEZÍ
12. Důsledkem kvantity je přítomnost tělesa ve vymezeném místě.
Taková přítomnost může být pouze v jednom místě, i kdyby se na
těleso působilo jakoukoli mocí.
Tato teze se může na první pohled zdát opět poněkud nezáživná nebo
odtažitá od života, ale jak už začínáme být zvyklí, má své významné
důsledky, a to i pro teologii. Všimněme si také, jak se tomismus věnuje
detailnímu zkoumání „přízemních fenoménů“, jako je přítomnost tělesa
v místě apod., dříve než přikročí k výšinám metafyziky a teologie.
Nejprve si jako obvykle ujasněme terminologii. „Místem“ se rozumí
hranice, v nichž se nějaké tělesno nachází. S tímto pojmem souvisí pojem
„prostoru“, který vyjadřuje vzdálenosti od jedné části místa ke druhé nebo
mezi různými místy navzájem. Zde stojí za zmínku jedna důležitá skutečnost.
Tomismus nepředpokládá absolutní prostor, tedy prostor jako jakési
„akvárium, které tedy existuje i tehdy, když neexistují žádné substance.
Takové pojetí absolutního prostoru se chtě nechtě učíme ve škole, když
kreslíme osy x, y, z a zakreslujeme si v geometrii souřadnicový systém. Jako
by zde nejprve existoval jakýsi předem daný prostor a do něj se teprve
následně umísťovaly předměty. Tomismus naopak pokládá prostor za
důsledek existence rozlehlých předmětů. Tam, kde nejsou rozlehlé předměty,
není ani prostor. Proto je i otázka „Co je za hranicemi vesmíru“ pro něj
nesmyslná. Tam, kde nejsou žádná tělesa, není nic, ani prostor. Prostor je jen
tam, kde lze určovat vzdálenosti mezi tělesy.
Odpověď na otázku, jak jsou v nějakém místě přítomná tělesa jako stoly,
lidé nebo stromy, je jednoduchá. Ale složitější je otázka, jak se k místu
vztahují bytosti čistě duchovní, tj. andělé. Tomismus zde poukazuje na jediný
možný způsob přítomnosti, kterým je přítomnost prostřednictvím činnosti.
Anděl nemůže být přítomen v místě rozlehlým způsobem, a tedy ani nemůže
být lokalizován na špičce jehly. Teoreticky vzato však na špičce jehly může
být lokalizována jeho činnost. Rozhodně se však nemusí obávat, že by se na
tomto omezeném prostoru „tísnil“ s jinými anděly.
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Tomističtí teologové pak rozlišovali tři druhy lokalizace, která se vymyká
normálnímu přirozenému řádu věcí a je tedy, jak se říká, mimopřirozená. Je
to přítomnost Krista v eucharistii, kdy kvantita chleba a vína přetrvává, ale
nepatří Kristovu tělu a krvi (protože to by znamenalo, že Kristus je malý,
kulatý, resp. tekutý apod.). Dále je to přítomnost zavržených duší v pekle a
konečně přítomnost (jinak všudypřítomné) druhé božské Osoby v (konkrétním
a na určitém místě přítomném) lidství Ježíše Krista.
Zvláštním problémem je zde otázka možnosti přítomnosti jednoho tělesa
na více místech. V souvislosti s některými svatými se mluví o bilokaci, tedy
o zázraku spočívajícím v jejich přítomnosti na dvou místech ve stejném čase.
Jak je tento jev popsatelný filosoficky? Tomisté ho pokládají za rozporný
a tudíž přesně vzato za neuskutečnitelný a to ani božskou mocí, protože Bůh
může zázrakem učinit pouze to, co je sice nemožné z přirozených příčin, ale
co není sporné. Multilokace (přítomnost na více místech v jeden okamžik)
však sporná je a není tedy možná ani zázrakem. Důvodem je problém s vícero
kvantitami téhož druhu, které by daná substance měla. Nechceme-li zde příliš
komplikovaně rozvíjet argumentaci týkající se formálních účinků kvantity,
poznamenejme pouze jednoduše, že problém spočívá v tom, že kvantita úzce
souvisí s individuací substance. Přítomností na více místech by došlo k jakési
schizofrenní situaci, kdy by se jednota dané substance rozpadla do mnohosti.
Jak potom ale vysvětlit zázraky typu bilokace světců? Jedině předpokladem
speciálního božského zásahu, který by vyvolal na jednom místě částečnou
iluzi (reálnou, avšak nerozlehlou přítomnost mysli onoho světce doplněnou
bohem dotvořenou fikcí těla) oné osoby (nebo jiným způsobem, nám
skrytým), ale nikoli tělesnou přítomnost oné osoby samotné.
Tomáš Machula
(Příště 13. teze: „Tělesa se dělí na dvě skupiny: některá jsou živá a jiná jsou
neživá. Aby se u živých těles nacházela v témže subjektu jak část pohybující,
tak část pohybovaná, potřebuje substanciální forma označovaná jako duše
organickou dispozici čili různorodé části.“)
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Suzanne Vrai, André Pinet
Patnáctý den
VIDĚT BOHA!
„BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCE,
NEBOŤ ONI BUDOU VIDĚT BOHA“ (Mt 5,8)
Vidět Boha! Je to vrchol moudrosti nebo
vrchol pošetilosti? Vrchol pýchy nebo vrchol
pokory, která hledá? Touha může směřovat jen
k dostupnému, nedostupné nás nechává lhostejnými, zarmoucenými nebo zklamanými. Proč
však Bůh vkládá do nás touhu vidět ho, kdyby
tato touha měla zůstat nesplněná?
Pro svatého Tomáše jde opravdu o uchvácení
Bohem: Poslední a dokonalou blažeností člověka
může být jen patření na božskou podstatu (S.T. III, 3,8), uchvácení, v kterém rozlišuje předmět,
jímž je Bůh, nestvořený předmět naší blaženosti,
a úkon sám našeho uchvácení, úkon osobní, individuální, stvořený. Posledním
cílem člověka je dobro nestvořené, Bůh, který jediný může naplnit svou
nekonečnou láskou lásku člověka, ale z jiného hlediska posledním cílem
člověka je něco stvořeného v něm, a ten není nic jiného, než toto uchvácení
Bohem a radost, která z toho vyplývá (S.T. I-II, 3,1). Svatý Tomáš nám dává
klíč k této záhadě: Věc je dokonalá, nakolik je uskutečněná: možnost, která se
neuskuteční, zůstává nedokonalá (S.T. I-II, 3,2). Bůh by byl nemohl vložit do
srdce člověka touhu vidět ho, kdyby byl nepředvídal splnění tohoto plánu.
V tom se svatý Tomáš připojuje k svatému Augustinovi. Blaženost je nejvyšší
dokonalostí člověka (tamtéž).
Svatý Tomáš je realistou. Pochybuje, že všichni lidé dosáhnou tohoto
ideálu a vidění Boha; každý chápe štěstím svým způsobem. Jedni by se
spokojili s umělým nebem, nápojem nebo drogou, jiní touží po životě
lidštějším, normálním a příjemném. Harmonie barev nebo tónů vyvolává
u hudebníka nebo umělce nesmírnou touhu. Bádání filozofa nebo vědce je
uvádí do intelektuálního ráje, kde bude královnou věda.
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Ve své třetí knize Contra Gentiles varuje svatý Tomáš proti jistým touhám,
které nemohou zde na zemi dát štěstí člověku: pocty, sláva, moc, bohatství
a potěšení. Tyto touhy jsou marně vyhledávány jako poslední cíl a jsou
shrnuty a obnoveny na svém zákonitém místě, ve věčném životě, kterým je
patření na Boha. Pocty vyhledávané pro ně samy činí člověka pyšným
a ctižádostivým, kdežto dostane-li se jich Božímu služebníku: „Budeme
kralovat s Kristem“ (2 Tim 2,12). Stejně tak máme raději očekávat slávu od
Boha než ji příliš vyhledávat: „Svatí budou plesat ve slávě“ (Ž 5,12).
Bohatství a moc činí sobeckým a nespravedlivým, avšak budou nám dány tam
nahoře, kde bude každé nebezpečí odstraněno: „Spravedliví budou ve věčné
slávě“ (Job 36,7). I potěšení, po kterém touží smysly, najde věčné potěšení
v odpočinku v Bohu, protože: „Budeme se napájet z proudů jeho rozkoší“
(Ž 35,9). Tak Tomáš neodmítá ani falešnou blaženost, kterou člověk může
hledat na zemi; on ji opravuje, dělá z ní druhotnou, ale skutečnou stránku
pravé blaženosti. Dogma o vzkříšení těla, pravděpodobně jedno z nejvíce
„zapomínaných“, a o „věčném životě“, nechávají mnoho křesťanů snílky nebo
lhostejnými. První nás ujišťuje o splnění našich základních tužeb (i když nám
způsob tohoto splnění uniká), kdežto druhý nás staví přímo před to, co je
u blaženosti podstatné.
Božské ctnosti vedou člověka k dokonalé blaženosti (S.T. I-II,62,3); víra,
naděje a láska nás dávají Bohu, dovolují nám očekávat nepřístupné, uvádět
zcela Jiného do našeho života a náš život do Něho. Jako dvě ostatní božské
ctnosti je víra zdarma daným darem Božím; dává nám ho poznat alespoň
částečně, neboť úkon vůle - věříme, protože chceme věřit - se jasně liší od
toho, co je zřejmé. Víra bude vždy světlem temným a věřící bude „očekávat
jitřenku“. Věříme Božímu slovu, které je ze slyšení, ne z vidění. Když přibývá
naslouchání slova, vzniká touha vidět, touha, která nalézá své splnění
v blaženosti: „Kráčíme ve víře, ne ve vidění“ (2 Kor 2,7). Víra je tedy jen
první etapou, překročenou dalšími úkony víry se zřetelem na cíl. Kráčení je
už dosažení cíle, skutečný styk s ním. To, co je smyslové, nutné k porozumění, k tomu patří; co je nutné v oboru víry, patří už v jistém smyslu
k blaženému patření: antecedenter zpřesňuje Tomáš (S.T. I-II,3,3). V nedokonalé blaženosti citelná radost pozdvihuje ducha, kdežto v dokonalé blaženosti
duch ovlivňuje tělo (srov. S.T. I-II, 3,3, ad 3). Můžeme z toho udělat závěr,
že víra více otvírá pravou dokonalou blaženost než nedokonalou, protože
radost z víry se zmocňuje duše a ducha, aby pak (jestliže to okolnosti
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dovolují, jak jsme už řekli) spadala na tělo. Víra vede k blaženosti, nemůže
jí být sama. Víra je důvěrou v polotemnotě, kdežto blaženost je plným
patřením na Boha.
Víra je příčinou naděje. Jako od přítele, kterého milujeme a který miluje
nás, očekáváme dobro, stejně vkládáme svou naději v Boha, v Pána všeho
dobra. Naděje touží po úplném a dokonalém vlastnění věčného života, který
už máme v zárodku, protože Kristus řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má
život věčný“ (Jan 6,54), a ještě: „Kdo věří v toho, který mě poslal, má život
věčný“ (Jan 5,24). Abychom vešli do slávy, je nevyhnutelná smrt, které se
člověk přirozeně bojí. Proč tato bázeň? Celým svým bytím člověk touží po
blaženosti, ale bojí se ztráty toho, co vlastní na zemi, a ještě více svých
afektivních lnutí. Důkaz, že ještě nedospěl k dokonalé lásce, která vyžaduje,
abychom znali jen Boha a všechno v něm. Též Písmo praví: „Nyní vidíme jen
jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám věci
jenom nedokonale, potom poznám dokonale, podobně jako Bůh poznává
mne“ (1 Kor 13,12). Dlouho zůstává nutným očišťování.
Ačkoli je láska třetí v pořadí božských ctností, je první a podstatná v řádu
dokonalosti; strhuje ostatní a jediná zůstane v nebeském království, kde
budeme žít jen z lásky s Láskou. Svatý Tomáš vidí čtyři předměty lásky:
Láska se vztahuje nejen na Boha, ale též na bližního (S.T. II-II, 25,1),
a potom má člověk milovat sám sebe, protože jeho miluje Bůh (srov. tamtéž
čl. 4), a též své vlastní tělo: Nepochází od zlého, jak říkají Manichejci, ale od
Boha, a my ho můžeme používat k Boží službě... Proto máme milovat své tělo
stejnou láskou, jakou milujeme Boha (tamtéž čl. 5).
V Staré úmluvě bylo prvním a největším přikázáním: „Milovat Pána, svého
Boha celým svým srdcem a celou svou duší“; a potom následuje a to doplňuje
bezprostředně „milovat svého bližního jako sebe“. Prvenství lásky k Bohu je
samozřejmé; láska k bližnímu přikazovaná hned nato, je často připomínána:
„Kdo říká, že miluje Boha, a nemiluje svého bratra, je lhář“.
V Nové úmluvě spojuje Kristus obě přikázání v jedno: „Milujte se
navzájem, jako jsem já miloval vás“ (Jan 13,34), když je obě potvrdil. On sám
miloval svého Otce a byl k němu poslušný až k smrti.
„Láska k Bohu nás pudí,“ říká nám svatý Pavel, a přesto nám zkušenost
ukazuje, nesnáze spojené s touto láskou. Můžeme milovat Boha ze všech
svých sil? Úplně? Protože v něm je všechno jedno, nemůžeme milovat jeho
dobrotu nebo jeho milosrdenství na ujmu jeho spravedlnosti, ani jeho
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transcendenci na ujmu jeho imanence. Jedna spiritualita nevylučuje druhou;
může tu být prvenství, ale ne výlučnost. Slovo „totálně“ ze strany člověka
znamená, že člověk má milovat Boha vší svou možností a že vše v něm má být
zaměřeno na tuto lásku k Bohu podle slov Deuteronomia 6,5 (S.T. II-II, 27,5).
Křesťan se tu jeví jako zasvěcený Bohu. Terezie z Lisieux to pochopila, když
těžce nemocná „chodila na procházku za misionáře“; v poslední chvíli
mučedník miluje Boha celým svým tělem, vydaným na muka nebo ohni.
Žádný tvor nemůže milovat Boha nekonečně ani láskou přirozenou ani láskou
vlitou; jeho láska zůstává omezena (tamtéž). Snad v nás Duch svatý miluje
Boha nekonečně, ale tehdy „nežiji už já, ale Kristus žije ve mně“.
Láska k bližnímu, přijatá od Boha s Duchem svatým, není udělována
jednou provždy; má své každodenní požadavky: „Všechno omlouvá, všemu
věří, všechno doufá, všechno snáší“ (1 Kor 13,4). Je sice pravda, že je v nás
láska instinktivní, jak to dokazují jisté úkony, jako pomáhat raněnému,
kterého neznáme, ale je v nás též hřích, patřící k naší přirozenosti, který
překáží růstu lásky a může nás o ni úplně připravit.
Dokonalá blaženost, která přijde po smrti, je bezprostřední patření na
Boha jako na člověka, který je proti nám (Contra Gentiles III.LI). Je to setkání
tváří v tvář, které nám dá přejít k poslednímu cíli, a tehdy „až se ukáže,
budeme mu podobni a budeme mít účast na jeho vlastní blaženosti“, neboť
člověk k tomu může dojít jen silou Boží a účastí na božství (S.T. I-II,62,1).
PO BOHU ŽÍZNÍM V DUŠI,
PO SVÉM ŽIVÉM BOHU,
KDY KONEČNE ZAS PŘIJDU
PŘED TVOU TVÁŘ? (Ž 41,3)
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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A tvůj hlas mluví:
Chci zazpívat Gloria,
až se rozhučí zvony v temenech mých věží:
Nechť chválí Pána všechno utrpení země!
Nechť jej chválí zchudlí a vypovězení,
nechť jej chválí zklamaní a vydědění,
nechť jej chválí všichni neukojení!
Nechť jej chválí světlá trýzeň ducha
a temná trýzeň přírody!
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Nechť jej chválí svatá trýzeň lásky!
Nechť jej chválí samota duše,
nechť jej chválí zajetí duše!
Nechť jej chválí bolest viny,
nechť jej chválí bolest pomíjejícnosti,
nechť jej chválí i hořká bolest smrti!
Hle, snímám všechnu ozdobu ze svých oltářů;
ať na nich odkvetou všechny roucha
jako líbeznost luk!
Ať na nich všechny obrazy zahalí svou tvář!
Chci zhasit svou poslední útěchu:
chci odnést tělo svého Pána,
aby se v mé duši úplně setmělo.
Neboť utrpení země se proměnilo v blaženost,
protože bylo milováno:
Ejhle, dřevo kříže,
na němž pněla spása světa!
(Gertrud von Le Fort, Hymny na církev)
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