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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
12. – 18. 5. 2008 Dny vzájemného poznání a porozumění v Hradci Králové
29. 5. – 3. 6. 2008 Evropské setkání
dom. laiků v Trenčianských Teplicích
31. 5. 2008 Hlavní pouť ke svaté paní
Zdislavě do Jablonného v Podještědí
30. 6. – 4. 7. 2008 Teologická dílna
v Praze
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.

Setkávání po nedělních bohoslužbách

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. Příští setkání se bude
konat 19. 5. od 17:00 h. v kostele sv. Jiljí
a pak ve velké hovorně.

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.

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 20. 5. od 19:30 ve velké hovorně.
Téma: Kristova dokonalost od početí. Plnost
milosti. Užívání svobody od prvního okamžiku. Zásluha od prvního okamžiku. Blažené patření.

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)
Letnice – novéna, Svatodušní Vigilie
Jako každý rok po Nanebevstoupení Páně se
modlíme Svatodušní novénu a prosíme
o Ducha Svatého pro církev i pro naše
společenství – hnutí Světlo-Život, pro prázdniny a nový formační rok. V předvečer Svatodušních svátků modlitba vrcholí na Vigilii
v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové za
účasti místních farníků i hostí. Srdečně zveme
zájemce o modlitbu novény (Info: Libuše
Tesařová, e-mail: libuse.tesarova@seznam.cz
nebo http://mamre.op.cz) a též na Svatodušní
Vigilii.
Oáza Nového života I° – patnáctidenní
rekolekce pro mladé 16–35 let.
Termín: 4. – 20. 7. 2008 (Info: http://choreb.minorite.cz nebo juzek@razdva.cz).
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Mariina legie
! Mariánská pobožnost
Pravidelná Mariánská pobožnost se bude
konat 3. května. 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.

! Hlavní výroční pouť Mariiny legie na
Svatou Horu – ve čtvrtek 8. května
Sraz v 9:00 u pokladen Smíchovského nádraží. V 10:30 posvátný růženec v bazilice,
11:00 poutní mše svatá, 13:30 křížová cesta
v ambitech, 14:15 mariánská pobožnost.
Předpokládaný návrat do Prahy v 17:00, cena
150,- Kč, přihlášky na tel. 606 188 725.

Hudba u sv. Jiljí
1. 5. 18:30 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Moteta a ordinárium od Petra Chaloupského
chorální i lidový zpěv.
11. 5. 18:30 SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Moteta k slavnosti a ordinárium od Petra
Chaloupského; chorální i lidový zpěv.
22. 5. 18:30 TĚLA A KRVE PÁNĚ
Moteta k slavnosti a ordinárium od Petra
Chaloupského
30. 5. 18:30 NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE
JEŽÍŠOVA. Moteta k slavnosti a ordinárium
od P. Chaloupského; chorální i lidový zpěv
Zpívá: Schola dominicana
Diriguje, varhany: Petr Chaloupský
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Latinské středy 18:30
Gregorianský chorál a varhanní improvizace
Zpívá: Schola chorální. Diriguje: Kateřina
Bartošová. Varhany: Petr Chaloupský
FARNÍ VARHANNÍ KONCERT
29. 5. 20:00
Marta Filová – sopran, Alex Štěrba – housle,
Petr Chaloupský – varhany
Program: Handel, Zelenka, Dvořák,
Chaloupský. Vstupné dobrovolné!
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
Další akce
4.5. 15:00 v sále konventu: Čaj o třetí –
„Kolik má papež divizí?“ – beseda o vztahu
církve a politiky
20.5. 19:15 v sále konventu: „Situace katolické církve před II. vatikánským koncilem; jeho odpověď na výzvy moderní
společnosti“ – přednáší P. Mgr. T. Petráček

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

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
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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: 4. 5., 1. 6. 2008

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

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
1. 5.
1. 5.
4. 5.
7. 5.
9. 5.

S. M. Bedřiška Neradová
Fr. Lukáš Fošum
Fr. Ondřej Kadlčík
S. M. Marie Kašparová
Fr. Tomáš Pospíšil

42. narozeniny
31. narozeniny
25. narozeniny
27. narozeniny
57. narozeniny
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10. 5.
12. 5.
16. 5.
25. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.

Fr. Pavel Mayer
Fr. Angelik Mička
S. M. Petra Hartošová
Fr. Jakub Šebestík
S. M. Kateřina Foltová
Fr. Martin Dvořák
Fr. Zdislav Nosek

46. narozeniny
63. narozeniny
42. narozeniny
42. narozeniny
43. narozeniny
50. narozeniny
31. narozeniny

Všem jubilantům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání.

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
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.

LETNÍ TÁBOR SESTER DOMINIKÁNEK
Sestry dominikánky zvou na letní tábor:
Téma
svatý Václav
Pro koho děvčata i chlapci ve věku 8 – 15 let
Termín 11. – 16. srpna 2008
Místo
Praha (Černá 14)
Cena
850,- Kč
(strava, doprava MHD, vstupy na památky)
Doprava: vlastní; na pražském autobusovém či vlakovém
nádraží můžeme táborníky vyzvednout;
na vlakové trase Vsetín – Olomouc – Praha a zpět bude zajištěn případný doprovod
dospělé osoby;
Přihlášky: zasílejte do 31. 5. 2008
SM Roberta Ševčíková OP; roberta@dominikanka.cz; 731 203 817 (20 – 21h)
Konvent sester dominikánek, Černá 14, 110 00 Praha 1
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Naplněni Svatým Duchem
DOMINIKÁNSKÁ TEOLOGICKÁ DÍLNA
U sv. Jiljí na Starém Městě pražském
30. 6. – 4. 7. 2008
Jaká témata v našem týdnu zaznějí?
Dr. K. ŠPRUNK promluví o lidských vztazích jako obraze Nejsvětější Trojice.
Dr. B. MOHELNÍK připomene, že v krédu vyznáváme Ducha Sv. jako Pána a Dárce
života. Co však tato dvě označení třetí Božské Osoby znamenají? Jaký je onen život,
který Duch Sv. dává a jakým způsobem ho dává?
Dr. T. MACHULA svůj příspěvek charakterizoval takto. Reflexe vztahu jako
dokonalosti, která musí mít nějaký základ v Bohu. Meze přirozeného filosofického
myšlení a jeho rozvinutí v teologii.
Dr. Š. FILIP se bude zamýšlet nad působenim Ducha svatého v Církvi.
T. POSPÍŠIL se pokusí působení Svatého Ducha popsat ve dvojí perspektivě,
antropologické a eklesiální.
Další bude teprve upřesněno.
MÍSTO A ČAS
Dominikánský klášter sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1
Od po 30. 6. do pá 4. 7. Začínáme Mší sv. v 9.00
Ubytovaní mohou po dohodě přijet již v neděli a odjet v sobotu (neděli).
LEKTOŘI
Dr. Mikuláš Buzický OP, Dr. Štěpán Filip OP, Dr. Tomáš Machula, Dr. Benedikt
Mohelník OP, Tomáš Pospíšil OP, Dr. Karel Šprunk, zatím nepotvrzený historik
sakrálního umění, biblický teolog v jednání
PROGRAM
Přednášky, lektorovaná exkurze, experimentálně zařazujeme moderovanou diskusi,
odpoledne pracovně metodický seminář, vítaná účast na mši, liturgii hodin, adoraci,
prostor k prohloubení přátelského společenství, ve čtvrtek tradičně debata de
quodlibet (možné anonymní dotazy na libovolné téma) a večerní posezení.
UBYTOVÁNÍ A STRAVA – zatím předběžná nepotvrzená informace
Pro účastníky Dílny nabízí pražský dominikánský klášter dotované ceny: ubytování
včetně jídel za den 150 Kč, samostatný oběd 50 Kč. Průběžné občerstvení zatím vždy
dobře fungovalo v režii účastníků.
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KONTAKT
fr. Tomáš Pospíšil OP, Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo
tomas@op.cz, 731 402 663
Prosím o přihlášky do 15. června včetně.
(Nezbytně u zájemců o ubytování.)
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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).

LETNÍ MISIE
Rožnov pod Radhoštěm 18. - 27. 7. 2008

&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

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.).

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)
&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

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.

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)

Ve sv. otci Dominiku

www.tyn.op.cz
fr. Pavel OP

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.
KVĚTEN
1. Aby křesťané mohli užívat knihy, umění a sdělovací prostředky ve prospěch
kultury, která obhajuje hodnotu lidské osoby.
2. Aby Panna Maria, Královna apoštolů, provázela svou mateřskou péčí misionáře,
jako na počátku církve provázela apoštoly.
3. Aby studentům a pedagogům v čase maturitních a státních zkoušek nechyběla
pomoc Ducha svatého.
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TÝDEN VZÁJEMNÉHO POZNÁNÍ A POROZUMĚNÍ

TÝDEN 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 (uvnitř Gočárova
okruhu) a katedrálu. Plánují se tyto akce:
celý týden 19,30–00,30 – otevřená katedrála: adorace, slovo Boží, rozhovory,
přímluvné modlitby, zpověď a požehnání. Současně bude probíhat zvaní na ulici.
Po – St 14–18,30 – evangelizace po dvojicích, informační stánek, návštěvy a diskusní
kroužky a pozvánky
Čt a Pá 16,00–17,00 – otevřená evangelizace: svědectví, kázání na ulici
So – pomoc při organizaci koncertu
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.

LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
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LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA
PROGRAM AKCÍ
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)

ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY LSSD
se konalo v sobotu 26. 4. 2008 v dominikánském klášteře v Olomouci. Setkání se
zúčastnili o. Savio Řičica OP, provinční promotor pro dominikánské konsociace,
Dagmar Ester Kopecká, provinční moderátorka, 15 představených resp. zástupců
místních sdružení (MS Blansko, Brno, České Budějovice, Jablonné v Podještědí,
Jirkov, Nivnice, Olomouc, Plzeň, 4. pražské, 5. pražské, Trávník, U. Brod, Ústí nad
Labem, Všeruby u Plzně, Znojmo) a další 3 hosté.
Setkání bylo zahájeno mší svatou v klášterním kostele Neposkvrněného početí Panny
Marie. Na úvod vlastního jednání promluvil nejprve otec Savio, sestra Ester poté
přednesla zprávu provinčního moderátora a zprávu o hospodaření. Hlavním bodem
programu byla volba provinčního moderátora a ekonoma. Rada zvolila na další tři
roky provinčním moderátorem sestru Dagmar Ester Kopeckou a ekonomem sestru
Michaelu Janu Kvapilovou, představenou místního sdružení v Jablonném v Podještědí. Sestra Ester pak se souhlasem rady jmenovala sociem prov. moderátora bratra
Jana Vincence Horáčka z plzeňského sdružení a asistentem pro formaci bratra Tomáše
Jana Machulu z českobudějovického sdružení. Dále se projednávaly otázky formace
a zahraničních kontaktů a sdílely se novinky ze života jednotlivých sdružení.
Zápis ze zasedání rady obdrží všichni představení e-mailem resp. poštou.

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS BRNO (představený Radovan Michael Plšek)
V sobotu 15. března v den liturgické slavnosti sv. Josefa jsme přijali do našeho
společenství sestru Marii Hyacintu Procházkovou. Ať jí Pán na přímluvu sv. otce
Dominika dá své požehnání, aby vytrvala a radovala se z nastoupené cesty.
Na Květnou neděli 16. března byla v kapli (knihovně) kostela sv. Michala otevřena
výstava Meditace před Ukřižovaným. Celkem 16 umělců zde do 30. března vystavilo
své obrazy. Výstavy u sv. Michala mají již svou tradici. Nejméně dvakrát v roce
o Vánocích a Velikonocích přinášejí ztišení a setkání mezi uměním. Mají své
příznivce, ale též početné návštěvníky náhodné, protože poloha kostela v samém
středu města je velmi výhodná, vstup volný. Výstavy se konají více než deset let

12 v

LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA

a jsou pečlivě organizovány sestrou Kamilou Veronikou Planerovou. Patří jí dík
a modlitba za ni a její konání.
Na 21. březen připadlo setkání celého našeho společenství. Byl Zelený čtvrtek
a P. Tomáš Bahounek před mší svatou pohovořil o liturgické a soukromé modlitbě.
Rozjímali jsme spolu s ním o způsobech modlitby sv. Dominika. Pak jsme slavili mši
svatou. Byl to hluboký zážitek a zcela mimořádný, i když naše společná setkání bývají
ve čtvrtek, letos připadl na Velikonoční třídení.
MS NIVNICE (představená Zdeňka Dominika Starobová)
Dne 7. dubna 2008 odešla na věčnost naše milá sestra Anna Zdislava Chýlová. Její
nezlomná víra jí byla oporou v dlouhé nemoci a četných křížích. Svého Pána a Boha
milovala a svou lásku dokazovala častými návštěvami chrámu a vyšíváním oltářních
pokrývek „do kostelíčka“, jak říkávala. Ať ji Pán odmění mírou vrchovatou!
MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)
http://opolomouc.googlepages.com
Program společných setkání:
7. – 11. 5. 2008 Exercicie na sv. Hostýně 8. 8. 2008 Slavnost sv. Dominika
14. 6. 2008 Kněžství žen a celibát
13. 9. 2008 Sliby, obláčka
12. 7. 2008 Pouť na sv. Kopeček
Dne 12. 4. se naše sdružení setkalo místo v olomouckém klášteře na pouti do Zlatých
hor – Maria Hilf. Je to nádherné obnovené poutní místo v Jeseníkách. Jelo nás 19
i s naším asistentem bratrem Pavlem, což je krásný počet, ve věku od 3 do 80 let. Byla
to pouť za členy našeho sdružení a za letní misie. Počasí nám moc nepřálo, na křížové
cestě, která se táhne asi 2,5km do kopce, jsme i zmokli. Ale dětem to nevadilo a my
ostatní jsme měli možnost otevřít své srdce a vnímat Boží doprovázení a lásku. Po
křížové cestě nás čekalo teploučko poutního domu, v kterém jsme si mohli uvařit čaj
a kávu a pojíst ze společně nachystaného jídla. Po nabrání sil jsme společně slavili mši
svatou, při které jsme vzpomínali na všechny členy laických sdružení v naší provincii.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili na mini prohlídku Karlovy Studánky a dobrou
zmrzlinu. Společně prožité chvíle nás vždy posunou kousek dál ve vztazích k Bohu
i k lidem. K tomu všemu při nás stál svatý Dominik a svatá Zdislava.
MS PLZEŇ (představený Jan Vincenc Horáček)
Společná setkání každé první úterý v měsíci od 16:00 do 17:30. Program: společná
modlitba, četba Stanov a Partikulárních směrnic, formační přednáška či rozhovor,
liturgie hodin (nona). Po setkání je možno účastnit se s farností modlitby růžence, mše
sv. (18:00) a nešpor. http://www.pmr.op.cz

LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA
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MS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (představená Ludmila Monika Mohelníková)
V tomto roce 2008 jsme se sešli na faře v Rožnově p. R. zatím 4x:
12. 1. se fr. Dr. Štěpán Filip v přednášce po mši svaté zaměřil na období počátku –
založení a první působení řádu OP ve Francii (sv. Dominik a jeho spolupracovníci,
zakladatelé řádu.). Setkání se zúčastnilo 12 posluchačů.
9. 2. se fr. Štěpán podrobně věnoval 150. výročí zjevení P. Marie v Lurdech.
Konkrétně nám přiblížil všech 17 zjevení a také proces vyhlášení církev. dogmatu
papežem Piem IX. – 28.XII.1854 – o Neposkvrněném početí Panny Marie (conceptio
immaculata). Přítomno bylo 14 účastníků a místní kaplan P. Gorčík.
8. 3. byli přítomni otec fr. Štěpán a bohoslovec fr. Jindřich, který také přednesl
přítomným 16 účastníkům setkání a P. Gorčíkovi, našemu kaplanovi, velmi zajímavou
přednášku o svém patronovi blahoslaveném Jindřichu Seuse. Tento „mystik srdce“
se výrazně zapsal mezi úspěšné kazatele řádu.
12. 4. v zastoupení fr. Štěpána přijel na naše setkání fr. Martin Dvořák, který nám
přiblížil zase svého patrona, jihoamerického řeholníka, světce, mulata sv. Martina de
Potřes. Velmi poutavou přednášku spolu s naším P. kaplanem vyslechlo opět 14
účastníků setkání.
Na dny 24. – 27. 4. je připravena opět po roce rekolekce našeho sdružení v klášteře
sester Svatého Kříže v Kroměříži. Fr. Dominik
MS TRÁVNÍK (představený Josef Lorenzo Šebestík)
Naše sdružení se ve dnech 7. – 9. 3. 2008 účastnilo duchovní obnovy na Svatém
Hostýně. Otec Martin Dvořák OP přednášel o Boží lásce, hříchu a obrácení, víře,
naději, utrpení a vzkříšení Krista. Tímto děkujeme otci Martinovi za čas strávený
s námi, za jeho velmi obsažné přednášky, duchovní slovo, svátosti. Bohu díky!
MS 3. PRAŽSKÉ (představená Eva Terezie Chaloupská)
31. 5. sobota – Pouť ke svaté Paní Zdislavě – Jablonné v Podještědí
http://www.laici3ps.op.cz
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NOVÉ KNIHY

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

Tomáš Akvinský: O stvoření. Výběr otázek z Teologické sumy
Tomášova Suma je dílo teologické. Stvoření však probírá Tomáš postupně: nejprve
vyjasňuje principy a přirozená východiska, a teprve poté je rozvíjí s ohledem na Boží
zjevení. Tento postup (od přirozeného k nadpřirozenému) je typický pro aristotelskou
metodologii, které se Tomáš ve svém vědeckém postupu držel. Tento výběr textů
(ST I, q. 44–49) si tedy všímá první části zacílené na přirozené poznání, na filosofické
aspekty nauky o stvoření. Hlavními tématy jsou
kauzalita, stvoření z ničeho, otázka počátku světa, téma rozmanitosti věcí v našem
světě a otázka zla. Čtenář může po přečtení tohoto výběru samozřejmě sáhnout po
Teologické sumě, aby pokračoval dál teologií, do které Tomášovo myšlení organicky
vrůstá reflexí nad biblickou zprávou o šesti dnech stvoření. brož., 80 str., 95 Kč
IN SPIRITU VERITATIS
Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP
M. Bedřich, B. Mohelník OP, T. Petráček, N. Schmidt (eds.)
Almanach shromažďuje příspěvky více než čtyř desítek domácích i zahraničních
autorů. Příspěvky, z nichž většina vznikla právě pro tento almanach, jsou tématicky
rozděleny do pěti oddílů: Biblica, Philosophico-teologica, Dominicana,
Reginae-Gradecensia a Religio, poesis et societas. Celek almanachu lze charakterizovat jako sondu do současného myšlení v daných oblastech. Odborné příspěvky
almanachu doprovází soubor uměleckých fotografií. brož., 784 s., 540 Kč
J. Žůrek: Prolegomena k četbě Vladimíra Boublíka
Tato publikace předkládá kriticky zpracovaný životopis významného českého exilového teologa, včetně cenné archivní dokumentace, kompletní bibliografie a analýzy
hlavních témat Boublíkovy teologie. brož., 320 s., 310 Kč

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA
MS 4. PRAŽSKÉ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Schůzka našeho sdružení proběhne 3. 5. 2008.

Karel Jech: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy
Důležitý příspěvek k zachování historické paměti národa.
Vyšehrad, brož., 331 str., 298 Kč

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: 8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6. 2008.

Jean Flori: Rytíři a rytířství ve středověku
Poutavé přiblížení fenoménu rytířství z pera francouzského specialisty na středověk.
Vyšehrad, váz., 253 str., 298 Kč
Brennan Manning: Evangelium zlomených
Naděje pro ty, s kterými už nikdo nepočítá.
Návrat domů, brož., 150 str., 199 Kč
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NOVÉ KNIHY
Robert F. Taft: Život z liturgie
Tradice Východu i Západu.
Refugium, váz., 431 str., 330 Kč
Věra Tydlitátová: Stromy ve starozákonní
tradici. Výkladová studie.
Zdeněk Susa, váz., 246 str., 280 Kč
Gabriele Amorth: Mariánské inspirace
S knížkou Mariánské inspirace můžeme po celý
měsíc každý den rozjímat o Mariině životě,
o tom, jak je skrytě i zjevně přítomna v Písmu
svatém a v celém díle vykoupení. Povede nás
i k zamyšlení, nakolik čerpáme z příkladu
Ježíšovy matky a nakolik je matkou i nám. Autor
knihy, mariolog a známý italský exorcista,
z vlastní zkušenosti ví, jak mocně působí jméno
Bohorodičky proti útokům zlého ducha.
KN, brož., 143 str., 149 Kč
Zdeňka Hledíková: Arnošt z Pardubic / Arcibiskup, zakladatel, rádce
První pražský arcibiskup a rádce Karla IV.
Vyšehrad, váz., 349 str., 328 Kč

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
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NEKROLOGIUM
5. května 1928
zemřel v Uherském Brodě bratr spolupracovník Adam Brychta. Narodil se 13. září
1864 ve Zvolenovicích u Telče na Moravě, sliby složil 20. prosince 1893 v Olomouci.
Sloužil Pánu Bohu krátce v Olomouci a od roku 1895 až do své smrti v Uherském
Brodě jako sakristán a varhaník. Pohřben je v řádovém hrobě v Uherském Brodě. Ať
odpočívá v pokoji.

26. května 1923
zemřel v Uherském Brodě P. Augustin Kadlec. Narodil se 1. ledna 1865 v Loučanech u Olomouce, profes složil 24. září 1884 v Olomouci a kněžské svěcení přijal
24. července 1888 ve Vídni. Působil jako zpovědník v Litoměřicích, kaplan a redaktor
Růže dominikánské v Praze. Od roku 1896 byl předsedou spolku Růžencová výrobna.
V roce 1898 byl zvolen převorem v Uherském Brodě. Po skončení kadence působil
jako kazatel a katecheta v Litoměřicích. Poslední období svého života byl kazatelem
v Uherském Brodě. Pohřben je v Uherském Brodě. Ať odpočívá v pokoji.

Těšíme se na Vaši návštěvu a objednávky!

Benedict T. Viviano OP: Království Boží v dějinách
Studie předního znalce rabínské literatury a novozákonní biblistiky. Z anglického originálu
přeložil Tomáš Petráček.
Vyšehrad, brož., 181 str., 198 Kč
Emilio Alberich, Ludvík Dřímal: Katechetika
Předkládaná kniha, zamýšlená jako příručka základní katechetiky, má být pomůckou při
formaci katechetů i dalších osob angažovaných v oblasti katechetické služby církve.
Portál, brož., 215 str., 239 Kč
Jiří David ze Zdic: Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska
Komentovaný překlad latinského deníku českého jezuitského misionáře 17.-18. století v Rusku.
Refugium, brož., 143 str., 130 Kč
Gutmann Klemperer: Pražský rabinát
Kniha poskytuje nejen zajímavý příklad odborné práce z období počátku české / německy psané
/ židovské historiografie, ale je také svědectvím o svém autorovi: pozoruhodné židovské
osobnosti z přelomu osvícenství a moderní doby, rabínovi, který díky důkladnému vzdělání a
moudrosti dokázal vždy nalézt schůdnou cestu mezi tradicí a reformou.
Sefer, váz., 198 str., 290 Kč
Martin Leschinger: Dominik Duka / V duchu pravdy
Rozhovor o sobě, o historii, o společnosti, o církvi, o diecézi, o Bohu.
Flétna, váz., 224 str., 209 Kč

SLAVNOST BLAHOŘEČENÍ
NAŠICH MUČEDNÍKŮ
(před druhými nešporami u Sv. Sabiny dne 28. října 2007)
Chceme poděkovat za dar blahořečení, který dnes dala církev naší
dominikánské rodině. V této chvíli můžeme dát průchod mnoha pocitům,
kterými při slavnosti na svatopetrském náměstí přetékala naše srdce. Zněla
ozvěnou jmen mučedníků z třiadvaceti procesů blahořečení, které byly
zahájeny před mnoha lety a dnes zde dospěly ke svému šťastnému završení.
Čtyři z těchto procesů se nás obzvlášť dotýkají. Jedním z nich je proces
bývalého magistra řádu, blahoslaveného Buenaventury Garcíi Paredese,
sedmdesátého osmého nástupce sv. Dominika a prvního generálního
představeného, který byl blahořečen jako mučedník. Spolu s ním byl
v bazilice Atocha v Madridu v roce 1961 zahájen proces blahořečení dvaceti
šesti kněží a osmi bratří spolupracovníků ze španělské provincie a z Provincie
Posvátného růžence. Mezi ně můžeme zahrnout rovněž tři studenty a jednoho
novice z Provincie Andalusie.
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Další proces začal v Barceloně v roce 1958 a je spojen se jménem právě
blahořečeného laika Antera Matea Garcíi. Spolu s blahoslaveným Miguelem
Peirem, spolubratrem z téhož laického sdružení, jsou prvními španělskými
dominikánskými laiky, kteří byli blahořečeni. S. Josefina Sauleda, mniška
z kláštera Montesión v Barceloně, je zase první kontemplativní mniškou
mučednicí a první španělskou dominikánskou kontemplativní mniškou, která
byla blahořečena. Sedm sester z Kongregace Zvěstování Panny Marie,
Ramona Fossas a šest jejích spolusester, a dvě sestry z Kongregace sester
učitelek Neposkvrněné Panny Marie, blahoslavená Carmen Zaragoza
a blahoslavená Rosa Adrover, jsou rovněž prvními plody svých kongregací.
Třetí proces, jenž je spojen se jménem blahoslaveného Celestiana Alonsa
Villara, byl otevřen v Oviedu v roce 1958 a zahrnuje šest kněží a čtyři bratry
spolupracovníky ze španělské provincie.
Konečně čtvrtý byl zahájen v Santanderu, v letech 1963-4 prošel svou
diecézní fází a paří do něj osm kněží a šest bratří spolupracovníků, kteří
spojili svou službu s mariánskými svatyněmi Las Caldas de Besaya
a Montesclaros. Nese jméno blahoslaveného Enriqa Iquierda Palacia.
Proprium našeho řádu tak bylo obohaceno o sedmdesát čtyři nových
svatých, bratří a sester ze všech odvětví rodiny sv. Dominika.
Naše bratrské společenství se dnešního dne schází v jedinečném prostředí
baziliky a kláštera sv. Sabiny. Jak je známo, papež Honorius III. ji věnoval
našemu otci a Řádu kazatelů před 786 lety. Nacházíme zde stopy sv.
Dominika, jeho nadšení pro modlitbu, studium a kázání. Zde po všechna ta
století žilo množství našich bratří, například blahoslavený Jordán Saský, sv.
Tomáš Akvinský, sv. Rajmund z Peňafortu, sv. Pius V., Henri-Dominique
Lacordaire a Hyacint-Maria Cormier. Během staletí sem přicházeli i mnozí
papežové. Nakonec zde nejednu mši sv. odsloužil i blahoslavený Buenaventura García Paredes. Jeho nástupce v čele řádu, fr. Carlos Azpiroz Costa,
šestaosmdesátý nástupce sv. Dominika, bude nyní hlavním celebrantem mše
sv. Děkujeme mu za srdečné přijetí v tomto našem společném domově.
fr. Vito Gomez
generální postulátor
IDI 2007
z angličtiny přeložil Ivan František Bok

18 v

DOMINIKÁNSKÁ RODINA OSLAVUJE...

DOMINIKÁNSKÁ RODINA OSLAVUJE
MUČEDNÍKY 20. STOLETÍ
Tyto řádky píši na popud našeho bratra Carla Truttera OP, abych se podělil
o pár dojmů ze slavnosti blahořečení čtyř set devadesáti osmi španělských
mučedníků, kteří byli popraveni za španělské občanské války v letech
1934–1937.
Slavnostní víkend pro mne začal už v sobotu ráno, den před blahořečením,
27. října (2007), když bratr Vito Gomez OP, generální postulátor řádu
(a prasynovec jednoho ze španělských mučedníků) časně ráno při mši u sv.
Sabiny v Římě (přítomen byl i fr. Carlos, magistr řádu) mluvil o dlouhých
hodinách, které sv. Dominik trávil na modlitbách u hrobu sv. Petra a Pavla zde
v Římě v zimě 1217, a o tom, jak se právě u hrobu sv. Petra Dominikovi
dostalo hluboké duchovní zkušenosti. Zjevili se mu ve vidění sv. Petr a Pavel,
sv. Petr mu dal hůl („a nikoli kříž“, jak poznamenal fr. Vito) a sv. Pavel
knihu. Pak Dominikovi řekli: „Ve y predica“ („Běž a kázej“). „Velmi brzy
nato,“ pokračoval fr. Vito, „byla vydána druhá papežská bula, kterou byl Řád
kazatelů uznán jako řád univerzální.“ Dále mluvil o více než sedmdesáti
dominikánských mučednících, kteří mají být blahořečeni, a řekl: „Zítra bude
v této kapli u Santa Sabiny poprvé veřejně uctíván portrét Buenaventury
Garcíi Paredese OP, bývalého magistra řádu. Mnozí z těchto mučedníků
sloužili jako misionáři (v Číně, na Filipínách, v Peru, Střední Americe
a Louisianě). Jsou to plody Dominikových modliteb, neboť tam, u Petrova
hrobu, potvrdila církev univerzální misijní poslání našeho řádu.“
Proto bylo jedině správné, že se blahořečení našich bratří a sester ve sv.
Dominiku (bratří, mnišek, laiků a jedné kontemplativní mnišky), konalo
rovněž u hrobu sv. Petra. V teplém podzimním slunci, pod krásně modrým
nebem byla sloužena mše svatá. Hlavním celebrantem byl kardinál Saraiva
spolu se stovkami koncelebrujících kněží (všichni oblékli řeholní hábit právě
blahořečených mučedníků) a desetitisíci lidí, kteří zaplnili každý kout
svatopetrského náměstí. Přítomno bylo i mnoho dominikánek a dominikánů,
laiků i řeholníků z mnoha zemí, ale zvlášť ze Španělska. Na závěr obřadu
v několika jazycích všem poděkoval papež Benedikt XVI. a pomodlil se
s námi Anděl Páně.
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Před začátkem mše sv. se předčítalo pár velice dojemných úryvků z dopisů
mučedníků a ze svědectví, která o nich byla vydána během procesů blahořečení. V jednom ze svědectví se mluví o laikovi, který si předtím, než šel na
popravu, zul boty. Když se ho kati ptali, proč, odpověděl: „Ježíš šel na kříž
bosý, já půjdu také.“ Byl zastřelen s rukama rozpjatýma do kříže, když se
modlil za ty, kdo se je právě chystali zabít.
Večer před blahořečením byla v bazilice sv. Pavla za hradbami čtena báseň
dominikánského laika Antera Matea Garcíi, kterou napsal své dceři,
karmelitce, v den jejích řeholních slibů. Železniční dělník Antero i jeho žena
vstoupili do laického dominikánského sdružení v Barceloně. Antero
několikrát posloužil jako „camillero“, nosič nepohyblivých nemocných na
pouti do Lurd. Byl zatčen 6. srpna 1936, když šel naproti na nádraží své ženě
a dceři karmelitce. Byl uvězněn a 8. srpna večer pod Dračím mostem
v Barceloně popraven. Bylo mu jednašedesát.
Na čelném místě seznamu dominikánských mučedníků stojí jméno
bývalého magistra řádu Buenaventury Garcíi Paredese OP. Jako provinciál
v Manile na Filipínách pomáhal utužit misijní úsilí v Číně a ve Vietnamu
a podařilo se mu získat budovy, ve kterých dnes v Manile sídlí Univerzita
svatého Tomáše. V roce 1911 pomáhal španělským dominikánům, když se
usazovali v oblasti Tangipahoa v Louisianě v USA. V roce 1926 byl zvolen
magistrem řádu a o několik let později odešel na důchod do Ocani ve
Španělsku. Umučen byl v Madridu 12. srpna 1936 ve svých sedmdesáti letech.
Po smrti byl u něj nalezen růženec a breviář.
Další dominikánský mučedník je mladý Mexičan Reginaldo Hernández
Ramírez. Z diecézního semináře v Guadalajaře musel uprchnout a byl poslán
do Španělska, kde v Asturiasu vstoupil do řádu. Brzy po vysvěcení v roce
1933 byl tento slovem i písmem nadaný mladý muž (a rovněž talentovaný
malíř) poslán na studia práv do Madridu. Když propukl útisk církve ze strany
republikánů, hledal bezpečné útočiště na mexickém velvyslanectví, ale tam
jej jakožto kněze odmítli. Když byl 13. srpna 1936 zajat, hned svým věznitelům oznámil: „Jsem ten mexický řeholník, kterého hledáte.“ Byl popraven
téhož dne. Bylo mu dvacet sedm.
Mezi čtyřmi sty devadesáti osmi jmény španělských mučedníků 20. století
najdeme též první blahoslavenou španělskou dominikánskou kontemplativní
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mnišku. Je to zároveň první dominikánská mniška, která svůj život položila
jako mučednice. Sestra Josefina Sauleda Paulís OP vstoupila do řádu v roce
1905 v Barceloně, kde sloužila jako ošetřovatelka nemocných, zpívala
v chóru, byla prokurátorkou, převorkou a novicmistrovou. 19. července 1936
byla se svou sestrou nucena z kláštera uprchnout a skrývat se po různých
rodinách. Byla zatčena 31. srpna a dvanáct hodin vyslýchána. Přes mnohé
pohrůžky neprozradila, kde se skrývá jejich kaplan a další sestry. Nakonec ji
vyvedli k autu, ale předtím, než do něj nasedla, řekla: „Jestli mě chcete zabít,
proč to neuděláte hned tady?“ Její tělo bylo nalezeno příštího dne na místní
dostihové dráze. Bylo jí padesát jedna.
A seznam pokračuje dál.
Na závěr tohoto zamyšlení bych rád zmínil, že dva dny před blahořečením
španělských mučedníků v Římě byl v Rakousku blahořečen jiný evropský
mučedník: Franz Jaegerstätter, otec tří dětí, jenž byl popraven 9. srpna 1943,
jelikož se za druhé světové války odmítl nechat odvést do Hitlerovy armády.
Kaplan, který jej před popravou navštívil, řekl: „Můžu s jistotou říci, že tento
prostý muž byl jediný světec, kterého jsem kdy ve svém životě potkal.“
Myslím, že je důležité připomenout i toto blahořečení, neboť nám říká, že
mučednictví je cestou věrnosti Kristu, a nikoli důsledkem stranění té či oné
politické ideologii. Jako jsou španělští mučedníci obětmi komunistických
extremistů, tak jsou jiní mučedníci obětmi frankovského a mussoliniovského
fašismu a hitlerovského nacismu. Věrnost Kristu nezná hranic. Jak skvělým
svědectvím je, že naše dominikánská rodina byla u obou těchto blahořečení.
Modlím se, aby nám všem mučedníci dvacátého století ukázali cestu
k věrnému následování Krista podle evangelia.
Brian J. Pierce OP
Siena, Itálie
IDI 2007
z angličtiny přeložil Ivan František Bok
Poznámka: Doporučeným dnem slavení památky nových mučedníků je
6. listopad.
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BL. BUENAVENTURA GARCÍA PAREDES
Bl. Buenaventura byl magistrem řádu v krátkém, ale složitém období let
1926-1929, poté na svůj úřad rezignoval a vrátil se do kláštera sv. Dominika
v Ocani ve Španělsku. V polovině července roku 1936 byl však v klášteře
Posvátného růžence v Madridu, který byl přepaden v neděli 19. července
1936. Komunitu tvořilo patnáct řeholníků, z nichž jedenáct bylo svatořečeno
28. října 2007. Bl. Buenaventura z kláštera odešel v předvečer útoku, neboť
mu, spolu s dalšími řeholníky, nabídl úkryt Don Pedro Errazquin, laik, který
byl rovněž zavražděn, protože byl při prohlídce jeho domu nalezen kalich,
který patřil bl. Buenaventurovi.
11. srpna 1936 fr. Buenaventuru zatkla skupina ozbrojenců. Prohlásil se
jako řeholník a kněz a neohroženě pravil: „Nespáchal jsem žádný zločin, až
na to, že jsem kněz a řeholník; Boží prozřetelnost tomu chtěla.“ Svědkové tato
jeho slova potvrzují. Odvedli jej do mučírny zvané checa. Následujícího dne,
12. srpna 1936, jej vezli do městečka Fuencarral a kolem desáté hodiny jej
zastřelili na místě zvaném Valdesendrín del Ecinar, mezi Fuencarralem
a Alcobendas. Až do konce držel svůj breviář a růženec. Pohřbili jej na
hřbitově ve Fuencarralu, v místě, kde byl po staletí klášter řádu a jehož kostel
byl zasvěcen Panně Marii z Valverde.
Jeho ostatky byly exhumovány 24. října 1940 a přeneseny do krypty
kostela Nejsvětějšího růžence v Madridu. V roce 1967 byly znovu přeneseny,
tentokrát do pantheonu kaple kláštera sv. Tomáše Akvinského v Avile, kde
leží dodnes.
Magistr řádu fr. Martin S. Gillet napsal dopis o mučednících z doby
pronásledování církve ve Španělsku, v němž se rozsáhle zabývá osudy svého
předchůdce a oceňuje jeho zásluhy. Soudil, že jeho život bychom mohli
shrnout jako stálé nadpřirozené spojení s Bohem díky neobyčejné pokoře
a laskavé povaze doprovázené prostotou a šlechetností, ctnostmi, jenž pro něj
byly jako vlastní přirozenost, a tak se připravoval na mučednictví. Fr. Martin
S. Gillet si přál, aby jej církev v budoucnu mohla prohlásit za mučedníka
a uzavírá svůj dopis seznamem dalších bratří z provincií Španělsko, Aragonie,
Andalusie a Svatého růžence, kteří rovněž tak vydali svědectví o víře prolitím
své krve. Celkem jich bylo sto třicet šest.
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Všichni svědci v procesu blahořečení, kteří fr. Buenaventuru Garcíu
Paredese znali, jednomyslně zdůrazňovali jeho ctnosti. Byl mužem hluboké
víry, zřejmá byla jeho usebranost a spojení s Bohem. Měl neobyčejné pochopení pro každého, byl vždy připraven odpouštět. Již jsme zmínili, že měl
blízko ke světu dělníků a těch, kdo byli ponížení, prostí a chudí. Byl velmi
moudrý a měl trpělivost s každým. Svou službu konal neustále, ve svých
rozhodnutích byl pevný, ale i plný soucitu. Jedl, pil a choval se střídmě, jeho
hluboká pokora všechny povznášela.
Známý historik fr. Vincente Beltrán de Hereida řekl: „Především cítím
úctu k fr. Paredesovi a vzpomínám na něj s vděčností, neboť když byl zvolen
generálem, i za pomoci mého hlasu, viděl jsem, jak hluboká byla jeho pokora,
neboť úřad odmítl. Nezapomenu na těch deset minut, kdy se po svém zvolení
bránil, než jej přesvědčili; byl nám takovým příkladem pokory, že jeden
rakousko-uherský bratr, fr. Cornelius Boller, řekl: ,Nikdy v životě jsem nebyl
přítomen tak krásnému výjevu.´“ Když jako provinciál navštívil Vietnam,
setrval před kamenem na paměť našich mučedníků v dlouhé prostraci. Když
vstal, ostatní viděli, že jeho tvář je mokrá slzami. „Zrcadlí se v nich ctnosti
svatých,“ zvolal jeho nástupce fr. Aniceto Fernández.
Od 28. října 2007 Řád kazatelů s radostí uctívá tohoto svého blahoslaveného syna a prvomučedníka mezi magistry našeho řádu, povýšeného
k poctě oltáře. V den svého blahořečení stojí v čele sedmdesáti čtyř mučedníků z celé rodiny sv. Dominika: čtyřiceti kněží, osmnácti bratří spolupracovníků, tří kleriků, jednoho novice a jedné kontemplativní mnišky, sedmi
sester Kongregace Zvěstování Panny Marie, založené bl. Franciscem Collem,
dvou sester z kongregace učitelek Neposkvrněné Panny Marie a dvou bratří
laiků.
Fr. Vito T. Gómez OP
generální postulátor

fr. Francesco Ricci OP
sekretář pro postulace

IDI 2007
z angličtiny přeložil Ivan František Bok
redakčně kráceno
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13. 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.
Filosofie by měla vycházet ze zkušenosti a dospívat pomocí abstrakce k tomu, co je
za hranicí zkušenosti. Tento zkušenostní základ je převzatý z aristotelské filosofie a je
něčím pro tomismus typickým. Není samozřejmě blízký jen tomismu, najdeme jej i ve
filosofických směrech tomismu velmi vzdálených jako je např. empirismus nebo
pozitivismus, které však v podstatě na rovině zkušenosti zůstávají a nepostupují
abstrakcí až na rovinu metafyziky. Tomismus ve shodě s běžnou každodenní
zkušeností vychází z toho, že naše bezprostřední zkušenost nás staví před zobecnitelnou všelidský zážitek okolního světa, v němž můžeme pozorovat mimo jiné
následující rozdíly:
– živé a neživé
– poznávající a nepoznávající
– život fyzický a život mentální
Rozdíl mezi živým organismem a mrtvolou je zjevný, a přesto (aspoň v době
krátce po smrti) se živé tělo a mrtvola jeví v podstatě stejně. Nabízí se tedy otázka: Co
je oním oživujícím principem? Analogická otázka se naskýtá u dalších dvou rozdílů:
Co umožňuje poznání, zvláště pak rozumové?
V prvním kroku si postulujme jakýsi zdroj neboli princip života a činností, který
umožňuje život, resp. poznání (které může být jen u živých jsoucen, nikoli u neživých). Zatím není nijak řečeno, co tento princip je, jaké je povahy, je-li hmotný či
nehmotný, smrtelný či nesmrtelný apod. Máme prostě zkušenost rozdílu živého
a neživého a princip životní činnosti (tedy důvod toho, proč je něco živé), označíme
slovem duše. Takto obecná a zatím nevytříbená definice duše je přijatelná pro
jakéhokoli myslícího člověka, bez ohledu na jeho filosofický či náboženský názor.
Duše je princip života. Jaký charakter ona duše ale má? To už je otázka složitější
a bude třeba ji rozpracovat detailněji.
Dříve než k tomu dojde, bude účelné říci pár slov o to, co je to princip, protože
v definici duše je toto slovo naprosto zásadní. Obvyklá definice principu zní: To,
z čeho něco nějakým způsobem pochází. Ve starších překladech se někdy řecké slovo
arché nebo latinské principium překládá jako počátek. V dnešním chápání je ale slovo
počátek příliš úzce spojeno s počátkem časovým. Princip je však obecnější – je to
počátek v širším slova smyslu: nejen času, ale i argumentu, logického postupu apod.
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Jaké mohou být různé odpovědi na otázku co je principem života? Mohou to být
například následující odpovědi:
– mozek: to, co oživuje tělo je hmota mozku
– uspořádání tělesných orgánů
– struktura DNA
– substanciální forma určitého druhu
– duchovní element pocházející z odštěpení od božského jsoucna apod.
První tři odpovědi jsou materialistické. Pokud si nekladou cíl vysvětlit život
definitivně filosoficky a metafyzicky, mohou představovat v jistých souvislostech
oprávněně metodicky reduktivní (částečné) pojetí přírodní vědy nebo medicíny.
Žijeme díky mozku (nebo srdci). Ano, to je pravda, ale je to poslední možné
vysvětlení? Je to podobný výrok jako je tvrzení, že vidění způsobuje sítnice oka.
Pokud výrok chápeme ve smyslu bez sítnice není možné vidění, pak je to oprávněné
medicínské konstatování. Pokud ho chápeme tak, že celý fenomén zrakového poznání
je dán pouze a výlučně jedním orgánem, tedy sítnicí, pak už jde o odpověď
nedostatečnou, podobně jako odpověď, že celý fenomén života je vysvětlen mozkem
nebo srdcem. Ptáme-li se filosoficky, tedy po posledních důvodech (principu či
principech) života, odkazy na tělesné orgány už evidentním a dostačujícím zdůvodněním nejsou.
Další odpověď je typicky aristotelská a je alternativní odpovědí k prvním, materialistickým pozicím. V tomto pojetí je duše formální princip lidského života.
Poslední odpověď je typická pro novoplatónské myšlení, pro gnosticismus apod.
Duše je živá bytost v pravém slova smyslu a tělo je pouze nahodile vyskytujícím se
prostředím, do kterého se duše dostala. Tato teorie však zavádí mnoho nedokazatelných předpokladů (odkud např. víme, že prapůvod duší je v nějakém vyšším
božském celku?) a především ruší substancialitu člověka (člověk je zde jen kus
něčeho jiného), vnáší mnohost do prvotního jsoucna neboli Boha (neboť se dá rozbít
na kousky), chápe individualitu jako negativní výsledek oné počáteční degenerace
apod.
Jestliže je duše principem života, a jestliže bylo řečeno, co je to princip, zbývá jen
vyjasnit, co budeme označovat slovem život. Ve stručnosti se dá říci, že život je
samopohyb, tedy imanentní (tj. do sebe zaměřená) činnost. Člověk má celou řadu
životních činností, které mají všechny své principy. Jaký je jejich poslední (nebo
naopak první, bereme-li pořadí v logickém sledu), zastřešující princip, kterému říkáme
duše? Pokud by byl tento princip něco tělesného, pak by bylo obtížné vysvětlit rozdíl
mezi živým a neživým.
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Příklad: Jaký je rozdíl mezi člověkem a kamenem? Kámen je neživý, člověk živý.
Co člověka oživuje? Může to být duše, která je definovaná jako tělesnost? Kámen je
také tělesný, a přesto neříkáme, že je živý. Proč v jednom případě tělesnost oživuje,
ve druhém nikoli? Otázka se tedy dostává opět do původního východiska. Co oživuje
tu kterou tělesnost?
Jak je zřejmé, pokud by byla duše definovaná tělesně, pak by to znamenalo, že kde
je tělesnost, tam je i duše, což je evidentně mylné. Ne každé těleso je živé, živé je jen
nějaký typ tělesa. A právě toto vymezení (filosoficky řečeno akt) tělesa jakožto tělesa,
které z něj dělá těleso jakožto živé těleso, je princip života, tedy duše. Není to tedy
něco materiálního, ale její akt, určenost, podstatná vymezenost. Jestliže dále tento akt
tělesnosti vymezuje určité typy živých jsoucen, pak je to v aristotelské terminologii
substanciální forma.
Aristotelés rozděluje životní dokonalost do třech stupňů, kterým přísluší různý typ
duše:
– vegetativní,
– smyslový a
– rozumový,
což odpovídá rozdělení živých organismů na rostliny, zvířata a člověka. Každá vyšší
mohutnost přitom vždy obsahuje i dokonalosti mohutnosti nižší, tedy duše rozumová
zajišťuje kromě rozumové činnosti i výživu a smyslové vnímání. Duše k tělu se má
pak jako forma k materii, což jasně ukazuje, že podle Aristotela je člověk konstituován jako jednotný tělesně-duševní celek.
Všimneme-li si, že teze mluví také o různých částech těla, které duše potřebuje
v těle, aby mohla být jeho hybným principem. Důvod je jednoduchý a čtenář si ho již
může domyslet sám. Nic nemůže hýbat samo sebou. Jestliže život je definován jako
samopohyb, je to ve smyslu pohybu uvnitř jednoho jsoucna, kdy to není tak, že x hýbe
x, jako tomu bylo u barona Prášila, který sám sebe vytahoval za vlasy z bažiny.
Samopohyb života spočívá v pohybu jedné části vůči části druhé. Pohyb se odehrává
v rámci jednoho jsoucna, ale mezi jeho částmi. Tím je živé jsoucno samo se
pohybující, ale ne ve výše zmíněném rozporuplném smyslu.
Tomáš Machula
[Příště: 14. teze: „Vegetativní a smyslové duše neexistují ani nevznikají samy o sobě
(per se), ale jsou pouze principem, díky němuž živý tvor existuje a žije. A protože jsou
obě tyto duše naprosto závislé na materii, zanikají mimochodem (per accidens) při
zániku celku (složeného z materie a formy, tedy duše).“]
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