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FRATRES ORDINIS PRAEDICATORUM 1. Vzpomínky
Curia Generalitia

ROK 2008 – ROK RŮŽENCE
Dopis magistra řádu

Řím, 1. ledna 2008
Slavnost Panny Marie, Matky Boží

Světový den míru

Drazí bratři a sestry,

za několik dní o slavnosti Zjevení Páně zakončíme jubilejní rok na poděkování
Pánu za 800 let existence mnišek našeho řádu. Byl to rok velkého požehnání, kterého
se dostalo nejen celému našemu řádu, ale i celé církvi. Velmi mě potěšilo, když jsem
viděl všechny ty tvořivé iniciativy, které vyvinuly naše mnišky. Vydávaly knihy,
skládaly písně, vyhledávaly nové zdroje informací o raných založeních, obnovily –
a stále obnovují – svou kontemplativní modlitbu. Opravdu celý řád si mohl lépe
uvědomit, že mnišky jsou srdcem řádu, a že naše kázání není založeno na ničem
menším, než na hluboké kontemplaci naší víry. Věřím, že obnova života našich
mnišek je těsně spjata s obnovou celého řádu.

Nyní, když jubilejní rok končí, zahajujeme novénu devíti let, která vyvrcholí
v jubilejním roce 2016 – 800 let od doby, kdy Řád kazatelů získal papežské schválení.
Na nedávné generální kapitule v Bogotě žádali kapituláři, abychom čas mezi oběma
jubilejními roky (2006 – 2016) využili k opravdové obnově našeho života a našeho
kazatelského poslání (Akta generální kapituly v Bogotě #51). Proto bych chtěl
vybídnout všechny, kteří patří ke kterékoli větvi našeho řádu, každou komunitu
i každého jednotlivce, abychom započali tento dlouhý proces obnovy, abychom se ve
svých reflexích, rozhodováních a akcích zaměřili na to, jak má vypadat náš život
kazatelů evangelia jako celek.

Rád bych vytýčil dílčí cíl, ke kterému bychom mohli směřovat během příštího
roku. Navrhuji, abychom obnovu našeho kazatelského života zahájili znovuobjevením
růžence, prostředku ke kontemplaci a nástroje profétického kázání. Růženec jakožto
jedinečný dominikánský příspěvek k životu církve se nám v mnoha ohledech vymkl
z rukou. A přesto růženec stále zůstává mezi námi velmi živě přítomen. V tomto
dopise bych rád nabídl několik prostých zamyšlení nad růžencem, mé vlastní
vzpomínky, teologickou reflexi a pohled lidové zbožnosti.

Dovolte mi, abych uvedl několik vlastních vzpomínek, které, jak doufám, oživí
také vzpomínky Vaše. Vzpomínky jsou důležité pro formování naší identity, pomáhají
nám, když se pokoušíme uvést do života své ideály, umožňují nám znovu prožít
a nově interpretovat klíčové momenty našeho života.

Moje první vzpomínka na růženec sahá do prvních let, kdy jsem navštěvoval
Champagnatskou školu bratří maristů v Buenos Aires, kdy jsem poprvé držel v ruce
růženec. Bratři nám vštípili opravdovou lásku k Marii, naší matce, která nás
bezpodmínečně miluje a přimlouvá se za své milované syny a dcery, k Marii
z evangelia sv. Jana. Ano, mívali jsme mariánský měsíc s procesími, růžencem
a litaniemi. Nosíval jsem v kapse „desátek“, i když jsem dospíval. Opakování
modliteb „Otče náš“, „Zdrávas, Maria“ a „Sláva Otci“ umožnilo této modlitbě, aby
zapustila hluboké kořeny v mém životě.

Až dodneška se zvlášť rád modlím tuto modlitbu při chůzi. Připomíná mi
rozmanité scenérie, které jsem viděl na cestách nebo ve městech. Je to „putující
kontemplace“, o které mluvil br. Vincent de Couesnongle. Začíná určovat rytmus
mých kroků a poskytuje mi bezpečnou oporu ve světě, zmítaném neustálými
změnami. Dovoluje mi dát duši, život a srdce městu nebo místu, kterým pouze
procházím, setkáním, která mě čekají se všemi svými radostmi, nadějemi, světlými
i stinnými stránkami.

Během nedávné rekolekce jsme se spolu s členy generální rady zamýšleli nad
tajemstvím smrti. Jeden z bratří popisoval, jak umírající bratři téměř vždy žádají
o růženec, byť ho pak pouze drží v ruce. Vzpomínám si na film „Batismo de Sangue“
(Křest krve), který popisuje příběh mučení našich bratří v Brazílii v 70. letech za
Mediciho diktatury. Když br. Tita de Alencar vlekli ven z kláštera, zavolal na jednoho
z bratří, aby mu donesl jeho růženec. Co pro něj v této hodině hrůzy znamenal?

Jaké vzpomínky nám připomínají růženec? Co může růženec znamenat pro Tebe?
Pro mě? Co nám mohou o růženci říct naše teologická studia a reflexe?

2. Teologická reflexe

Věřím, že tyto vzpomínky nám mohou něco sdělit o Boží blízkosti. Tajemství
vtělení se netýká pouze narození Páně kdysi před tisíciletími, týká se vtělení milosti
a zrození Boha v našem každodenním životě. Ježíš žije a jeho Duch neustává
uzdravovat, učit, odpouštět, těšit a rozněcovat nás. To není pustá abstrakce, tyto
skutečnosti se stávají zjevnými v obrazech spojených s tajemstvími růžence.
Tajemství vtělení si budeme uvědomovat natolik, nakolik dovolíme těmto obrazům,
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aby pronikly do záležitostí našeho denního života. Tajemství růžence jsou hluboce Slova modliteb, která doprovázejí moje rozjímání, hovoří o království Božím,
inkarnační, biblická, kristocentrická a úzce souvisejí se současností. o našem denním chlebu, o vysvobození od zlého, o plodu lůna, o hříšnících a o hodině

Nejzřetelnější rys růžence je mariánský. Objasněme si, co to znamená. V Marii se
božství spojuje s lidstvím, stvoření se sjednocuje se Stvořitelem. V Marii můžeme
spatřovat jak vlastní identitu, tak naplnění, které se nám nabízí. Uvědomujeme si toto
svaté společenství s Bohem-s-námi, Vykupitelem a Spasitelem, Posvětitelem
a Dárcem slávy.

Maria je vpravdě ústřední postavou našeho života víry. Můžeme o ní rozjímat podřízenost, ve které každá osoba je zcela k dispozici a otevřená pro Druhého. Ano,
nejen jako o Dceři Otce, Matce Syna a Snoubence Ducha, ale měli bychom ji vidět Boží vůle se naplní a proto nemusíme zoufat. Naše kázání je plné naděje, protože
také jako ženu víry v údolí temnot, jako tu, která má naději tváří v tvář situacím „…o tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, bedlivě
beznaděje. Můžeme se na ni dívat jako na ochránkyni těhotných žen, které musí pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme“ (1 Jan
přivádět na svět děti v chudobě, jako na patronku těch, kdo musejí putovat do ciziny, 1, 1). Žijeme-li ve společenství s Ježíšem, tak jako Maria, stáváme se takovými
aby si zachránili život, jako tu, která bdí, když její dítě je vězněno, týráno a zabíjeno. učedníky a apoštoly, jaké svět potřebuje a jaké Bůh touží mít.
A při tom všem vidíme triumf její víry, naděje a lásky. Papež Jan Pavel II. nás vybízel,
abychom kontemplovali tvář Krista v Mariiných očích.

Co to může znamenat pro nás? Jako magistr řádu jsem misionářem, který posiluje
své bratry a sestry roztroušené po celém světě. Naslouchám jejich příběhům, mám
možnost vidět realitu, ve které žijí. Připomínám si tváře těžce postižených členů
křesťanských rodin v Bahawalpuře (Pakistán 2001), sousedy našich sester v chu-
dičkých slumech v Kinshase (Kongo), děti, které za námi běžely v Kamerunu, lidi
v oblasti postižené občanskou válkou v Campodos (Tibu), v Kolumbii, rodiny, které
se živí rybařením na loďkách v Gizo na Šalomounových ostrovech nebo na řece
Urumanba v Amazonské oblasti Peru. Tyto obrazy se prolínají s jednotlivými
tajemstvími a růženec se skrze ně stává Mariinou, ale také mou vlastní, přímluvnou
modlitbou, která klade postižené Ježíši k nohám.

Někdy se nám zdá, že neustálé boje rozdírají tento náš svět. Mám na mysli
především válkou devastovaný Irák a samozřejmě v podstatě stejně tíživá dramata
ustavičných krveprolití mezi Izraelci a Palestinci. Dvacáté století bylo stoletím válek
a ničení v planetárním měřítku. Vždy, když bylo nejhůř, obraceli se lidé k růženci
a modlili se za mír. Cožpak nebyla ústředním bodem fatimských modliteb za obrácení
Ruska právě prosba o mír? A nebyla právě zde Maria vzývána jako Královna míru?
Ale zároveň nebagatelizujme ani ony studené války, které zuří uprostřed rodin,
komunit, v našich vlastních srdcích a duších. Nemohl by nám růženec pomoci nastolit
mír? Letos také uběhne 50 let od chvíle, kdy náš belgický bratr Dominique Pire získal
Nobelovu cenu míru za založení tzv. ostrovů míru. Možná čerpal inspiraci k tomuto
projektu právě z modlitby růžence, z této modlitby za mír.

smrti. Království Boží je spravedlnost a mír. Vůle Boží nespočívá v pošlapávání
člověka. Chléb je tu proto, abychom se o něj dělili. Je potřeba odpouštět. Požehnaný
plod života každé ženy je posvátný. Ano, růženec – slova Písma a naše žité rozjímání
– se stává prorockou a kontemplativní modlitbou, modlitbou, která je zároveň
předpovědí i obžalobou, modlitbou, která utěšuje a proměňuje. Slova, kterými
oslavujeme Nejsvětější Trojici, nás zvou do života komunity, ve které neexistuje

3. Lidová zbožnost

Po Druhém vatikánském koncilu byly snahy zlehčovat význam „lidové zbožnosti“.
Jistě, zdůrazňovali jsme biblická studia a širší účast na liturgii. Tím jsme však také
potlačovali ty formy lidové zbožnosti, které umožňovaly, aby se projevil výrazný
náboženský cit, např. požehnání, procesí, poutě, růžencové pobožnosti apod. Nyní
máme za sebou již čtyřicet let zkušeností, a vidíme, že lidé – jak staří, tak mladí – tyto
projevy potřebují, aby „byl zase oživen plamen Božího daru“ (srov. 2 Tim 1, 6).

Tato lidová zbožnost se nadále projevuje na velkých mariánských poutních
místech ve všech částech světa. Letos slavíme 150. výročí lurdských zjevení ve
Francii a 90. výročí fatimských zjevení v Portugalsku, abych jmenoval alespoň dvě
poutní místa, která přitahují každoročně doslova milióny lidí. Mohli bychom uvést
také Guadalupe v Mexiku, Częstochowou v Polsku, Knock v Irsku, kolumbijskou
Chiquinquiru, Coromonto ve Venezuele, Lujan v Argentině, filipínskou Manaoju
a mnohé další svatyně. Téměř každá země na světě má svou národní mariánskou
svatyni, kam se zdaleka scházejí věřící a utíkají se do Mariiny mateřské náruče.

Všude vidíme v autech medailky se svatým Kryštofem a na zrcátku zavěšené
růžence, malé domácí oltáříky nebo sochy v zahradách. Obřad udílení popelce na
začátku postu a svěcení ratolestí na počátku Svatého týdne poukazují na touhy
a náboženské city lidí. Jsou to rituály, které vnášejí určitý řád a stabilitu, určitý rytmus
a inkarnační dimenzi do života obyčejných lidí a umožňují jim intenzivněji prožít
náboženskou skutečnost. Nemohli bychom se my, dominikáni, pokusit znovu objevit
hodnotu této lidové zbožnosti v tom, co je nám zvlášť drahé – v růženci?
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Všude se setkávám s tím, že růženec je opravdu rozšířenou a milovanou že se tento dopis dostane ke všem bratřím a sestrám. Ujišťuji Vás, že na Vás budu
modlitbou. V Itálii, na Ukrajině, Mexiku či ve Spojených státech, na Filipínách, ve v tomto nadcházejícím roce často pamatovat ve vzpomínkách a modlitbách. Vás pak
Vietnamu, v Keni či v Nigérii, všude je růženec oblíbený, všude ho lidé znají a modlí prosím, abyste i Vy pamatovali na mě.
se ho. Myslím, že je tomu tak také proto, že růženec je jak modlitbou, tak hmata-
telným předmětem. Téměř každý katolík má svůj růženec. Je dáván jako dárek. Ať už
se ho modlíme sami nebo společně, jedná se o určitý rituál. Je to něco, čeho se
můžeme dotýkat, co můžeme držet, dokonce se ho můžeme držet v těžkých chvílích
života, jako bychom se drželi Mariiny ruky. Růženec je nám vkládán do rukou jak
„v hodince smrti“, tak i při pohřbu. Modlitba růžence je kompendiem naší víry. Když fr. Carlos A. Azpiroz Costa OP
se učíme této modlitbě, je to jako bychom se učili mluvit, je to počátek našeho života magistr řádu
modlitby – ano, stojí také na konci našeho života modlitby: „Buď vůle tvá“ „nyní
i v hodinu smrti naší“. Růženec dostáváme už v mládí, přijímáme ho při obláčce
a zůstává s námi, i když nás ukládají do hrobu.

Závěr

Podělil jsem se s Vámi o několik svých myšlenek. Doufám, že byly nejen srozumi-
telné, ale i hluboké, možná to bylo víc zamyšlení a meditace než cokoli jiného. Měl
jsem tu čest, že jsem na generální kapitule v Bogotě mohl jmenovat bratra Louis-
Marie Arino-Duranda z toulouské provincie novým promotorem pro růženec. Vytvořil
a stále ještě dotváří rozsáhlou internetovou stránku, která by Vám měla být k dispozici
během letošního roku. Vás pak žádám, abyste mu pomohli v jeho práci tím, že
odpovíte na jeho výzvy. Společně můžeme vytvořit internetovou stránku, která může
přinést užitek celé církvi.

Nyní, když začínáme novénu devíti let, během kterých se budeme připravovat na
slavení jubilea v roce 2016, můžeme využít tento rok od slavnosti Zjevení Páně v roce
2008 do slavnosti Zjevení Páně v roce 2009 jako rok znovuobjevování růžence
v našem životě osobním i komunitním a též jako obnovu našeho kázání v jeho
rozměru kontemplativním i prorockém. Nemohli bychom prohloubit formaci lidové
zbožnosti tím, že opět obnovíme konání růžencových novén, misií, procesí a pobož-
ností? Nemohli bychom kontemplovat našeho Mistra očima jeho dokonalé učednice?
Kontemplovat Syna očima Matky? Nemohli bychom se kontemplativním pohledem
podívat na náš svět jako na svět, který potřebuje hlubokou evangelní proměnu?
Nemohli bychom přistupovat k životu a kázání s kreativitou Boha Otce a Marie,
Matky milovaného Syna?

Jsem vděčný, že jsem měl možnost podělit se s Vámi o své vlastní úvahy. Příští
měsíc načrtne generální rada kroky a témata pro několik příštích let obnovy našeho
života a poslání, do které se chystáme vstoupit. Žádám provinciály a generální vikáře,
představené klášterů mnišek, ženských kongregací i laických sdružení, aby zajistili,

Bratři a sestry, vydejme se na cestu obnovy společně. S Dominikovou důvěrou se
svěřme do ochrany Panny Marie, Matky Boží.

Váš bratr ve sv. Dominiku

Prot.: 50/07/1404 – Lettere all’Ordine
přeložila S. M. Diana Kopřivová OP

ZPRÁVY Z PROVINCIE
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

KALENDÁŘ AKCÍ

29. 5. – 3. 6. 2008 Evropské setkání

dom. laiků v Trenčianských Teplicích

30. 6. – 4. 7. 2008 Teologická dílna

v Praze

19. – 27. 7. 2008 Letní misie v Rožno-

vě pod Radhoštěm

3. - 5. 10. 2008 Setkání formátorů

LSsD ve Vranově u Brna

18. 10. 2008 Setkání české domini-

kánské rodiny v Hradci Králové

SLUŽBY PROVINCIALÁTU
Při zachování čísla pevné linky na provincia-
lát bylo zřízeno i číslo mobilní: +420 602 592
174. Tento mobil bude obsluhovat sekretářka
provinciála Anežka Bachnová. Jako číslo na
provincialát prosím používejte přednostně
toto mobilní číslo. Návštěvu otce provinciála
je třeba vždy domluvit předem. 

KAZATELSKÉ STŘEDISKO
Tým Kazatelského střediska se schází každé
3. pondělí v měsíci (vyjma prázdnin) v kláš-
teře sv. Jiljí v Praze. Příští setkání se bude
konat 16. 6. od 17:00 h. v kostele sv. Jiljí
a pak ve velké hovorně.
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PRAŽSKÝ KONVENT
Husova 234/8, 110 00 Praha 1
tel. 224 218 442, fax: 224 218 443
e-mail: praha@op.cz, sv.jilji@op.cz; jilji.op.cz
http://praha.op.cz.

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

Setkávání po nedělních bohoslužbách
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 zná-
mými z farnosti i s celebrujícím knězem. Je
zde možnost uvařit si kávu nebo čaj. Setkání
nejsou nijak moderována, jde pouze o poskyt-
nutí 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
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-La-
grange. 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 vchodu do Týnského chrámu) modlitbou
Tajemství Ježíšova života podle sv. Tomá- růžence. V 17:45 pobožnost pokračuje v chrá-
še se koná 17. 6. od 19:30 ve velké hovorně. mu sv. Jiljí zpívanými Loretánskými litanie-
Téma: Kristova dokonalost v plánu spásy. mi, zásvětnou modlitbou, posvátným růžen-
Blažené patření a vlité vědění. Získané vědě- cem a mší svatou. Touto pobožností navazu-
ní. Závěr. jeme na tradiční pobožnost, která se dříve

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 info: hana.klara@centrum.cz

Otevřené společenství modlitby srdečně zve
všechny farníky a přátele na tradiční závě-
rečné setkání před létem s adorací v ambitu
kláštera, které se bude konat 25. 6. od 19:45
(vchod do ambitu po nešporách přímo
z kostela). Následovat bude malé pohoštění,
hudební překvapení a promítání fotografií ze
sedmileté existence společenství.
Více informací na nástěnce vzadu v kostele
nebo na e-mailu hana.klara@centrum.cz.
Přijít může každý!

Hnutí Světlo-Život (oáza)
Tradiční oázový puťák se uskuteční 6. –
8. 6. přírodou Česko-Saského Švýcarska.
Info: jan@op.cz

Chceš nalézt na poušti svého života stud-
nu? Pak je tu právě pro tebe OÁZA, du-
chovní cvičení pro mládež od 16-ti let.
Termíny:
4. - 20. 7. 2008 Cvilín u Krnova
(Info: http://choreb.minorite.cz nebo
juzek@razdva.cz)
15. - 31. 8. 2008 Klenčí pod Čerchovem
(Info: jan@op.cz).

Mariina legie
! Mariánská pobožnost
Pravidelná Mariánská pobožnost se bude
konat 3. června. Začátek je v 17 hod. u nové
sochy Panny Marie v Celetné ulici (u bočního

konala u mariánského sloupu na Staroměst-
ském náměstí (od roku 1651) z vděčnosti za
ochranu před švédským obléháním a s pros-
bou 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.

Hudba u sv. Jiljí
24. 6. 2008 18:30 slavnost Narození sv.
Jana Křtitele
Moteta k slavnosti od P.Chaloupského
a K. Břízy
chorální i lidový zpěv

29. 6. 2008 18:30 slavnost sv. Petra a Pavla,
apoštolů
Moteta k slavnosti od P.Chaloupského
chorální i lidový zpěv
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
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
1. 6. 15:00 „Kořeny lidskosti?“ – beseda
nejen o lidských právech a pojetí člověka
v naší kultuře
7. 6. 10:00 výtvarná dílna „Tvoříme z pa-
píru“ – s Jitkou Šmolíkovou v sále kláštera
12. 6. 19:15 „In nomine Patris“ – přednáška
s doprovodnou videoprojekcí o postoji tota-
litního režimu k „nepohodlným“ v naší
nedávné historii
20.– 22. 6. Dny farnosti – třídenní duchovní
a kulturní setkávání s programem na téma
„Škola naděje...“

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

24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele;
povýšení kostela na baziliku minor 
18.00 Mše svatá v bazilice

6. 7. Německá pouť 
9:30 Mše svatá v bazilice
11:00 Poutní mše svatá (celebruje Mons.
Georg Weinhold, světící biskup drážďanský)

19. 7. Pouť nemocných
9:30 Mše svatá v bazilice; 11:00 Poutní mše
svatá (celebruje arcibiskup Karel Otčenášek)

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 zvěs-
tování evangelia a na modlitbě za misie.
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Společenství má formační a modlitební část. Misijní klubko dětí
každou středu ve školním roce v 19:30 v past. Otevřeno pro všechny děti, které se chtějí
místnosti č. 1 zapojit do Papežského misijního díla.
Vede: P. Pavel Mayer OP jednou za měsíc, neděle odpoledne
e-mail: pavel@op.cz, tel.: 602 858 800 Doprovází: P. Pavel Mayer OP

Společenství mládeže „Zacheus“
Otevřeno všem mladým, kteří se chtějí společ-
ně 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

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 formo-
vat, 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

e-mail: pavel@op.cz, tel.: 602 858 800

Mše svatá podle tradičního dominikán-
ského ritu
Každou první neděli v měsíci (kromě červen-
ce – září) v 8:00 hodin v klášterním kostele.
Data slavení: 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 všech-
ny lidi dobré vůle ke společné modlitbě
růžence, žalmů, proseb a slavení mše svaté za
nenarozené děti, těhotné maminky, zdra-
votnický personál a jiné potřeby.

Praha: před porodnicí U Apolináře
každý pracovní den od 8:00 do 9:20 modlitba
růžence; kontaktní osoba: Miloslav Pletánek,
tel.: 736 248 037
Olomouc: před porodnicí Fakultní nem.
každý poslední čtvrtek v měsíci v 16 hodin
modlitba růžence; od 18 hodin mše svatá
v dominikánském klášterním kostele „Za za-
stavení zla potratů“; kontaktní osoba: Marké-
ta Tomečková, tel.: 606 739 313

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
1. 6. S. M. Bohdanka Knotková 77. narozeniny
2. 6. S. M. Beata Súkupová 78. narozeniny
4. 6. Fr. Šimon Hlavatý 50. narozeniny
7. 6. Fr. Ambrož Svatoš 93. narozeniny
8. 6. Fr. Rajmund Tretera 68. narozeniny
15. 6. Fr. Ignác Bürgl 42. narozeniny
15. 6. Fr. Romuald Rob 34. narozeniny
18. 6. Fr. Damián Němec 48. narozeniny
20. 6. Fr. Ignác Bürgl 10. výročí kněžského svěcení
20. 6. Fr. Alvarez Kodeda 10. výročí kněžského svěcení
20. 6. Fr. Cyril Molnár 10. výročí kněžského svěcení
25. 6. S. M. Markéta Borková 58. narozeniny
26. 6. S. M. Rafaela Slavíková 34. narozeniny
29. 6. S. M. Miroslava Švábenská 91. narozeniny
30. 6. S. M. Arnošta Mošťková 64. narozeniny
30. 6. Fr. Alvarez Kodeda 47. narozeniny
30. 6. S. M. Magdalena Švarcová 40. narozeniny

Všem jubilantům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání. 

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.
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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.

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.)

JEŽÍŠŮV ŽIVOT A DÍLO PODLE SV. TOMÁŠE
cyklus přednášek fr. T. 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
Červen – 17. 6. Kristova dokonalost v plánu spásy. Blažené patření a vlité vědění.

Získané vědění. Závěr.

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
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TÝDEN VZÁJEMNÉHO POZNÁNÍ
A POROZUMĚNÍ
Městská misie v Hradci Králové
12. – 18. 5. 2008 

U příležitosti 700. výročí postavení katedrály svatého Ducha se v Hradci
Králové konal Týden vzájemného poznání a porozumění (TVPAP). V rámci
tohoto týdne probíhaly různé kulturní akce (přednášky, promítání filmů,
koncerty, divadelní představení – vždy s diskuzí na závěr) a současně s nimi
také misijní program. Cílem tohoto týdne bylo prohloubit dialog mezi věřící
a sekulární částí společnosti a umožnit královéhradeckým občanům více
poznat život a hodnoty křesťanů žijících v jejich městě. 

Náš řád se na přípravě a průběhu tohoto týdne podílel třemi způsoby.
V první řadě to byl biskup Dominik Duka, který rozhodl o pořádání tohoto
týdne ve svém sídelním městě. Dále to byla vytrvalá modlitba sester i bratří
za Boží požehnání pro tuto akci. Nakonec to byl také misijní tým, složený ze
tří bratří (Jan Rajlich OP, Pavel Mayer OP, Gabriel Malich OP) a přibližně 30
laiků, který se podílel na misijním programu přímo v centru Hradce Králové
(na území „katedrální“ farnosti). 

Práce misijního týmu měla v zásadě dvě „fáze“: denní a večerní. Fáze
denní začínala každý den mší svatou a snídaní, po níž jsme rozbili informační
stan na hojně frekventovaném místě u zastávky MHD „Adalbertinum“. V 10
hodin byli rozesláni misionáři po dvojicích do města, aby pozvali místní
obyvatele na program TVPAP a také aby si s nimi, v případě zájmu, povídali
o víře. Zkušenosti s oslovováním přímo na ulici byly velmi povzbuzující. Lidé
většinou rádi přijímali informace o programu (k tomu jistě přispěla skuteč-
nost, že jsme působili „hodnověrně“: každý z nás byl jasně označen logem
TVPAP a akce byla dobře propagována v místních médiích). V případě, že
měli oslovení i dostatek času (zvláště lidé na zastávkách MHD, u infor-
mačního stánku, v parcích), byli obvykle otevřeni dialogu. Některé rozhovory
se poněkud protáhly, některé probíhaly „na pokračování“, často jsme v nich
vnímali touhu po pravdě, nebo alespoň otevřenost v konfrontaci názorů.
Mnohokrát byli pro nás tyto rozpravy zdrojem radosti a svědectvím
o skutečném působení Ducha Svatého. Fáze denní končila večeří v 18:30. 

Po ní následovala
fáze večerní, která se
konala v katedrále
a jejím blízkém okolí
(náměstí, zastávka
MHD „Adalberti-
num“). Začínala vět-
šinou kolem 20. ho-
diny a končila půl
hodiny po půlnoci.
Spočívala v následu-
jícím. Misijní tým se
rozdělil na 3 sku-
piny. Jedna skupina
se modlila a zpívala

chvály před vystavenou Nejsvětější svátostí. Druhá chodila po dvojicích po
městě, oslovovala kolemjdoucí a zvala je do katedrály. Třetí byla připravena
u vchodu do katedrály, aby uváděla příchozí dovnitř, vysvětlila jim, „co se tu
děje“ a nabídla jim možnost vytáhnout si verš z Písma, napsat přímluvu,
popovídat si s knězem, přijmout požehnání nebo přijmout svátost smíření.
Košíky, jeden s citáty z Písma a druhý na napsané přímluvy, ležely před
vystavenou Eucharistií. Počet návštěvníků katedrály den ode dne vzrůstal
a často se jednalo o mladé lidi, kteří se přišli do města bavit. Z jejich reakcí
bylo patrné, že byli osloveni a že se v katedrále cítili dobře. Někteří se ptali,
kdy bude katedrála zase otevřena. Takřka hmatatelně jsme vnímali mocné
působení Boží milosti. Zvlášť silný zážitek nám Pán připravil na pátek,
poslední den adorace, když se před Nejsvětější svátostí vytvořila fronta těch,
kteří si chtěli vzít citát nebo o něco poprosit přímluvou. 

Program TVPAP zakončil sobotní koncert Posádkové hudby armády ČR,
Boni Pueri a Evy Pilarové, který byl proložen svědectvími známých králové-
hradeckých osobností, a slavnostní Te Deum v katedrále. 

fr. Gabriel Malich OP

Foto: Fr. Jan Rajlich OP žehná celému Hradci
a vyprošuje obrácení (http://www.signaly.cz)
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60 LET OD OBNOVENÍ ŽIVOTA
MNIŠEK KAZATELSKÉHO ŘÁDU V NAŠÍ VLASTI

Jak vypadalo zrození naší
komunity před 60 lety? Jedna
z prvních sester ráda používá
toto přirovnání: Pán Ježíš se
narodil ve chlévě, v naprosté
chudobě a v tichosti. A ještě
maličký musel utíkat do Egyp-
ta. Naše komunita se narodila
na chodbě, v chudobě
a nejistotě, zcela nenápadně,
a dříve než stačila zapustit
kořínky, octla se ve vyhnan-
ství. A křehká rostlinka jejího života se rozvíjela, rostla a zrála v bouřích
všeho druhu; přímo zázračně chráněna Boží otcovskou rukou.

Po dlouhém období, které uplynulo od zrušení všech kontemplativních
klášterů Josefem II., provincie zatoužila obnovit v naší zemi klášter svých
mnišek. Chýlilo se ke druhé světové válce a situace byla složitá. P. Jiří M.
Veselý OP neváhal a rozhodl se jednat hned. První dvě zájemkyně, s kterými
se setkal, umístil v rodinném domku své sestry v rodném Protivanově. Tak byl
učiněn první krok, sice velmi vratký, ale byl a pohyb se již nezastavil. Po
zmizení P. Jiřího za hranicemi se celé záležitosti ujal tehdejší provinciál
ThDr. Metoděj Habáň a tak bylo zahájeno několikaleté přípravné období od
Protivanova přes Svatý Kopeček a Velké Březno, k Ústí nad Labem, plné
nejistoty a skepse, váhání a zrazování ze strany bratří, ne však zúčastněných
zájemkyň, které se mezitím rozrostly v nadějnou skupinku posilovanou
nezlomným optimismem Otce Metoděje.

Po válce se situace nijak nezlepšila, spíše se zhoršila, neboť když došlo
tolik očekávané schválení z Říma, byly už naše země za „železnou oponou“.
Přesto však 30. dubna 1948, tehdy se slavil svátek sv. Kateřiny Sienské, nastal
ten vytoužený, mnohým utrpením připravený den, v kterém první tři sestry,
přestupující z kongregace sester dominikánek, složily slavné sliby, čtyři
kandidátky měly obláčku, byla vymezena a uzavřena klauzura a klášter v Ústí

nad Labem byl oficiálně založen. Ale jen z hlediska církevního, ne však
občanského, protože žádat o státní registraci už nepřipadalo v úvahu.
Dobrotivým Božím zásahem byla nově vzniklá řeholní rodina považována
režimem za součást kongregace a tak se mohla udržet.

Po obřadu slibů byly rozděleny služby: S. M. Dominika Sedláčková byla
jmenována první převorkou, S. M. Olívie Petříková, která vedla skupinku za
pobytu na Svatém Kopečku, byla jmenována podpřevorkou a ekonomkou,
S. M. Sidonie Baková přijala jméno S. M. Kateřina a stala se novicmistrovou.

Otec Metoděj, jako pečoval o sestry v období přípravy, tak je vychovával
a učil všemu, co patří k řeholnímu životu. Dokud nebyl ve vězení, věnoval se
jim i nadále a s ještě větší pečlivostí a s nezlomnou trpělivostí a opravdu
otcovskou láskou je jak všechny společně, tak i jednotlivě moudře a s po-
chopením vzdělával. Neúnavně jim předával potřebné vědomosti. A nejen to,
nezapomínal ani na potřeby hmotné. Až do své smrti byl pravým duchovním
Otcem celé této rodinky. A jistě tento otcovský vztah pokračuje z nebe. 

Po přemístění do Litoměřic v únoru 1950, kde bylo zdravější prostředí, se
u matky Dominiky projevila těžká tuberkulóza, vyžadující dlouhodobé léčení,
proto byla nucena vzdát se služby převorky a 27. srpna byla zvolena S. M.
Kateřina, ale to se nepředpokládalo, že na celých 40 roků! Tato volba byla
snad největším důkazem Boží péče a přízně pro komunitu, protože přesně za
měsíc, 27. září 1950, byly sestry násilně vystěhovány z klauzury a postupně
umisťovány v různých soustřeďovacích klášterech s jinými řeholnicemi.
Vystřídaly více různých pracovišť, prošly továrnami, některé okusily
i internaci. A právě ve zmatcích, těžkostech a utrpeních těchto let byla matka
Kateřina svými ctnostmi, svým jasným rozpoznáváním záměrů Božích
v hluboké modlitbě, zvláštním darem inspirace, a vůbec svatostí svého života,
zářícím majákem, ukazujícím cestu bezpečí a pokoje nejen svěřeným duším,
ale i mnoha jiným, které k jejímu „stádečku“ nepatřily. „Láska a oběť“, to
byly dva pilíře jejího duchovního života. Jimi držela a podpírala svou rodinku,
až ji šťastně převedla do začátku nové svobody.

Po navrácení znojemského kláštera, který byl svým založením první v naší
zemi, jej provincie propůjčila nám mniškám a v říjnu 1990 jsme se sem
nastěhovaly. Během různých oprav a rekonstrukcí se komunita snažila žít své
povolání v příznivých podmínkách svobody, kdy se k ní přihlásilo několik
dívek, i když různých těžkostí jsme nebyly uchráněny ani zde.
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Otec biskup Dominik Duka OP při oslavě našeho 60. výročí – 29. 4. 2008
– nás povzbudil těmito slovy: „Když se řekne kontemplativní klášter, lidé si
hned vybaví vysoké klášterní zdi, které vzbuzují dojem, že pouze uvnitř je
možné v mlčení a samotě zcela patřit Bohu. Ale, řekněte milé sestry, za těch
60 let, kolik jste si užily těch vysokých zdí, toho klášterního života? Ale vítr
vane, kam chce, kudy chce... a žádná moc, žádná síla ho nedokáže zničit, ani
mu zabránit, aby vykonal, co chce, nemá překážky, pouze zdánlivé.“

Tak žijeme zde ve znojemském klášteře svatého Kříže a jako na začátku,
kdy náš zakladatel, svatý Otec Dominik, přidružil první mnišky modlitbou
a pokáním k „svatému kázání“, tak i nyní, celý náš život je uspořádán
jednotně k uchování ustavičné vzpomínky na Boha. Společně slavíme celé
„božské oficium“ – liturgii hodin, konáme vnitřní modlitbu, duchovní čtení,
věnujeme se studiu posvátných pravd. Společné modlitbě denně věnujeme
přibližně 7 hodin.

Ve zbytku dne se věnujeme práci, která je požadavkem řeholní chudoby,
a také nás naplňuje radostí, že přispíváme k plánu Stvořitele a že jsme přidru-
ženy k dílu vykoupení. 

V současné době se věnujeme ošetřování svých pěti starších spolusester,
konáme domácí práce, vyšíváme liturgická roucha. Naší výdělečnou prací je
překladatelská činnost, nyní jen ve velmi omezené míře, a služby poskytované
našim bratřím dominikánům ve Znojmě.

Pravidelně k nám přijíždějí přednášet bratři z provincie, kteří se s námi
také dělí o své apoštolské zkušenosti a svěřují našim modlitbám své různé
úmysly.

Chceme být věrné svému poslání – usilovat svým životem o dokonalou
lásku k Bohu a bližnímu, která by se účinným způsobem starala a při-
čiňovala o spásu lidí.

DÍKY BOHU, MARII A DOMINIKU!
Díky dominikánské rodině, všem přátelům a dobrodincům

za jejich lásku a pomoc!

mnišky Kazatelského řádu, Znojmo

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 letní misie v Rožnově pod Radhoštěm

˜ 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.

ČERVEN
1. Aby všichni křesťané prohlubovali své přátelství s Kristem a předávali jeho lásku

všem, se kterými se setkají.
2. Aby Mezinárodní eucharistický kongres v Quebecu vedl k většímu pochopení

Eucharistie jako srdce církve a zdroje evangelizace.
3. Aby se kněží stále více posvěcovali skrze slavení Eucharistie a službu bližním. 
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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)

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ

MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)
http://opolomouc.googlepages.com

Program společných setkání:
14. 6. 2008 Kněžství žen a celibát 8. 8. 2008 Slavnost sv. Dominika
12. 7. 2008 Pouť na sv. Kopeček 13. 9. 2008 Sliby, obláčka

Olomoučtí terciáři chválili Pána na Svatém Hostýně
Středa – 7. 5. 2008 – probuzení – ranní chvály – odchod do zaměstnání. Na dotazy

„kam s tím báglem?“ – potutelný úsměv a skrytá odpověď v srdci. Co mám
vysvětlovat tomuto světu? Řeknu-li popravdě na Moravu, každý si vybaví auto-
maticky vinný sklípek a vše, co k tomu náleží. Minuty v práci velmi rychle utíkají a je
tu vytoužený odjezd. Rychlík jede přesně podle jízdního řádu – no jo, České dráhy,
to je solidní podnik (autor je loajální vůči svému chlebodárci) – Hulín – za odměnu
nanuk stejně jako vloni – odjezd – avšak na druhou stranu než vloni (vloni do
Kroměříže) – Bystřice pod Hostýnem – konečná – v dáli sestra Jana Zdeňka běží
s kufrem, ani jí nestačím, nový spolubratr Jenda a náš milý otec Augustýn. Potlapkání
rukou na autobusové zastávce a po chvíli odjezd na sv. Hostýn (poprvé v životě).
Příjezd tam – úžas – ubytování – pěkné – moderní a vše čisté. Zasloužená kávička
s novým spolubratrem Dušanem a posléze očekávaný příjezd naší matky Zdislavy.
V autě její kamarádka Bohunka, sestra Xavera Gábinka a její manžel Jiří. Opravdová
radost ze setkání. Po nezbytném ubytování nově příchozích vše již podle programu
exercicií – mše sv., nešpory, laudy, snídaně, přednášky, oběd, siesta, kočárek s malým
Vojtíškem, růženec a mnoho dalších aktivit. Sice ohromné množství poutníků – je
dnes 8. 5. – den Panny Marie, Prostřednice všech milostí – ale kdo chce, tichý koutek
si najde. Požehnané a tisíci lidí promodlené místo – sv. Hostýn – a zde Bůh, já a moji
milovaní bratři a sestry.

Společenství naplněné láskou, tolerancí, vzájemnou pomocí, obětavostí a vstříc-
ností jednoho k druhému – staří, mladí, zdraví, nemocní – všichni jedno jsme.
A najednou konec – neděle – oběd – a prý smutek v očích. Proč? Zní dotaz naší

milující matky. Zase zpátky do světa!!! Světa plného lži, zákeřnosti, nenávisti, zloby,
intrik a pomluv. 

Ale Pane Ježíši proč toto? Takovou nádheru pro nás náš Otec stvořil a takto my
s ní zacházíme. Vždyť přeci za každého z nás jsi šel dobrovolně na kříž. A takto my
Ti odplácíme? 

A tak moji milovaní, pojďte i Vy obětovat něco ze svého pohodlí, něco ze svého
já. Pojďme se spojit v jedné velké – dominikánské – naší – rodině – a stejně jako při
úžasných adoracích – pojďme předložit Pánu všechny naše radosti, bolesti, strasti
a kříže v prosbách a chválách. On je jistě vyslyší – neboť je nekonečně milosrdný.

Naše sestra Zdislava chce slyšet chyby – ty Hostýn neměl (až na tu nezbytnou
komerci a možná i drahotu) – ale určitě musí zaznít díky (a myslím, že nás všech) –
sestrám Zdislavě, Xaveře (Gabriele) a Zdislavě (Gabriele) a milému otci Augustýnovi
OP za to, že nám tyto exercicie připravili a umožnili a všechny bratry a sestry ze
společenství vyzývám – za rok – určitě – někde – společně – a bude to jistě opět zase
super.

Váš bratr Dominik Maria

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 

MS 3. PRAŽSKÉ (představená Eva Terezie Chaloupská)
9. 6. setkání a volby představeného
18:00 růženec, 18:30 mše svatá, cca 19:20 setkaní ve velké hovorně
http://www.laici3ps.op.cz

MS 4. PRAŽSKÉ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Schůzka našeho sdružení proběhne 7. 6. 2008.

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: 5. 6., 19. 6. 2008.
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NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ KRYSTAL OP NABÍDKA
Krystal OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 224 237 750, http://krystal.op.cz; e-mail: krystalop@volny.cz

M. Bedřich, B. Mohelník OP, T. Petráček, N. Schmidt (eds.) 
In Spiritu Veritatis – Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP

K 65. narozeninám královéhradeckého biskupa Dominika Duky OP vychází rozsáhlá
a hluboká sonda do současného křesťanského myšlení. Skoro 800 stran, 42 textů
rozdělených do 5 tematických kapitol sleduje hlavní oblasti působení a zájmu
jubilanta – biblistiku, teologii a filozofii, dominikánská studia, témata dotýkající se
královéhradecké diecéze a nakonec kulturně-společenskou problematiku. 
Vedle našich renomovaných autorů (Jan Heller, František X. a Dagmar Halasovi, Jiří
Kuthan, Petr Piťha, Ctirad V. Pospíšil OFM, Albert-Peter Rethmann, Jan Royt,
Stanislav Sousedík atd.) a zahraničních hostů (Johannes B. Brantschen OP, Benedict
T. Viviano OP, Tomasz Dostatni OP, Benedikt R. Hajas OP, Benoît-Dominique de
La Soujeole OP, Mikuláš Lobkowicz atd. ) je zde v nezvykle velké míře zastoupena
mladá a dokonce nejmladší generace českých autorů (David Bouma, David Vopřada,
Petr Polehla, Petr Štica, Tomáš Chudý, Klára Jelínková, Pavel Jäger atd.) Obrazový
doprovod tvoří unikátní fotografický cyklus ze života dominikánů v Čechách mladého
fotografa Jana Diviše. 
Almanach připravila redakce teologické revue Salve bez sebemenšího tušení svého
šéfredaktora. 
brož., 784 s., 540 Kč

Hyacint M. Cormier: Náležet Bohu
Moudrost a pokora tohoto význačného magistra Řádu kazatelů na přelomu 19. a 20.
století, obnovitele České dominikánské provincie, vysvítá nejen z jeho životopisu, ale
především z článků a promluv, které jsou řazeny podle hlavních témat jeho
kazatelského působení.
brož.,104 str., cca 98 Kč

Jacques Maritain: Víra v člověka
Sborník tří textů, které se zabývají hodnotou člověka. Tématem prvního je ateismus
jakožto rozhodnutí vyloučit Boha z vlastního života, druhý se zabývá tolerancí a třetí
vírou v člověka, bez níž není možno žít a pracovat pro druhé v rodině a společnosti.
Správné místo jí však dává jen víra v Boha.
brož., 48 str., cca 60 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

Těšíme se na Vaši návštěvu a objednávky!

KNIHKUPECTVÍ OLIVA
Berthold Waldstein-Wartenberg: Řád joha-
nitů ve středověku
Academia, váz., 473 str., 450 Kč

Věra Pelzbauerová: Dějiny částí Prahy jako
dějiny farních obvodů
Volvox Globator, váz., 457 str., 399 Kč

Giuseppe Alberigo: Stručné dějiny II.
vatikánského koncilu
Barrister&Principal, brož., 172 str., 245 Kč

Anselm Grün: Jak znovu najít radost?
Setkání s radostí uzdravuje tělo i duši. Proto má
být tato kniha pozváním k obnově radosti v
hloubi vlastního srdce. 
Karmelitánské nakl., brož., 134 str., 139 Kč

NEKROLOGIUM
13. června 1973
zemřel v Brně P. Bruno Vilém Matzner. Narodil se 1. ledna 1915 v Brně, studoval
v diecézním semináři v Brně a 5. července 1938 byl vysvěcen na kněze. S dovolením
biskupa vstoupil do řádu, kde 29. září 1942 složil řeholní sliby. Působil jako katecheta
v Plzni, Praze, Znojmě a Uherském Brodě. V roce 1950 byl internován v broumov-
ském klášteře. Po propuštění byl zaměstnán jako varhaník ve farním kostele v Brně-
Bystrci. Pohřben je v Brně na židenickém hřbitově. Ať odpočívá v pokoji.

24. června 1933
zemřel v Litoměřicích P. Bernard Lužný. Narodil se 24. ledna 1870 v Nasobůrkách
na Moravě, sliby složil 3. září 1890 v Olomouci. Studoval pak na řádovém studiu ve
Vídni, kde  byl 15. dubna 1894 ordinován na kněze. Působil jako kaplan, duchovní
správce v nemocnici  a katecheta v Praze, od roku 1902 byl kazatelem a novicmistrem
v Olomouci. V roce 1905 byl zvolen za převora v Uherském Brodě. Po ukončení
úřadu byl asignován do Znojma, kde byl v roce 1910 zvolen za znojemského převora.
Po ukončení kadence nastoupil jako kazatel a katecheta a od roku 1923 i jako převor
v Litoměřicích. Velký kus práce vykonal ve zpovědnici, byl oblíbeným zpovedníkem.
Pohřben je v Litoměřicích. Ať odpočívá v pokoji. 
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24 TOMISTICKÝCH TEZÍ

14. 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).

Připomeňme si z předcházejících tezí, že:
1. duše je formou těla (teze 13)
2. substanciální forma po zániku substance přestává být aktuální a vrací

se do potenciality první materie (stává se neaktuální, tedy přestává být
skutečná, a začíná být pouze možná) – (teze 9)

3. substanciální formy vznikají a zanikají pouze v kontextu celé sub-
stance. Nelze se potkat např. s „volně loženou“ či „poletující“ substan-
ciální formou dřeva. Vždy je možné narazit pouze na konkrétní
dřevěnou židli, špalek či strom, tedy na formu, která spolu s materií
utváří substanci. (teze 9)

Zamyslíme-li se nad těmito body, napadne nás otázka, co se stává s duší
po zániku živé substance, tedy po smrti organismu. Jestliže je duše substan-
ciální forma, pak v logice, která vyplývá z výše uvedených předpokladů, by
duše měla zaniknout, přesně vzato měla by se navrátit z aktuálního do
potenciálního stavu, tedy stát se pouze možnou, nikoli skutečnou. 

Máme ale tři stupně života a tomu odpovídající tři druhy druše. Tato teze
se zabývá dvěma nižšími úrovněmi, tedy úrovní vegetativní a smyslovou. Je
třeba říct, že Tomáš převzal základy nauky o duši od Aristotela, ale tento bod,
o který nám právě jde, je jeho vlastním promyšlením a rozvinutím toho, co
u Aristotela nenajdeme. Je to další ukázka nepřesnosti těch, kteří Tomáše
pokládají pouze za jakéhosi „uvaděče Aristotela“ do křesťanského myšlení.
Tomáš a tomismus v mnoha bodech aristotelimus originálně překračují
a tvořivě rozvíjejí.

Podívejme se podrobněji na vegetativní a smyslovou duši, jejich životní
činnosti a jejich vznik a zánik. Jestliže při vzniku (a tím i zániku, neboť
„vznik jednoho je zánikem druhého – generatio unius est corruptio alterius)

substance dochází k odstoupení jedné substanciální formy (která se vrací do
potenciality první materie) a vlivem účinné příčiny zároveň k vyvedení nové
substanciální formy z první materie, pak lze uvažovat následujícím způsobem:

1.  Je vegetativní duše v potencialitě (tedy v možnostech) první materie? 
Život je na vegetativní úrovni určen vyživováním těla a rozmnožováním.
Obojí nelze dost dobře myslet v konkrétní aktualizaci bez materie. Obojí
je tedy principiálně tělesnou činností, která je s tělem svázána naprosto
neodlučitelně. Nemá smysl ani uvažovat o životě, který je definován ryze
tělesnými činnostmi, bez těla. Činnosti vegetativní duše se prostě plně
vyčerpávají v rámci svého spojení s materiálním tělem. 
Lze tedy konstatovat, že na vegetativní úrovni je duše v potencialitě první
materie, a že při tělesné smrti nemá smysl uvažovat o existenci separované
vegetativní duše. 

2.  Je smyslová duše v potencialitě první materie? 
Na smyslové úrovni je život vedle vegetativního stupně určen smyslovým
poznáním. Vnější smysly jsou tělesné orgány, které jsou pro smyslové
poznání naprosto nutné. Nelze ve vlastním smyslu slova vidět bez oka
nebo slyšet bez ucha. Vnitřní smysly jako je fantazie, pudy, smyslová
paměť atd., jsou také úzce svázány s tělem – činnosti vnitřních smyslů lze
snadno stimulovat mechanickým, chemickým nebo elektrickým půso-
bením na tělo (např. podáním adrenalinu, afrodiziaka nebo halucinogenu
apod.). Smyslové poznání tedy jako takové představuje činnost zcela
svázanou s tělem. Smyslový život bez těla je tedy nemyslitelný. Mluvit
o smyslovém poznání bez těla prostě nemá smysl, neboť je tělesností
spoludefinováno. 
Smyslová duše je tedy v potencialitě první materie a nemůže existovat jako
separovaná bez těla.

Jak je tomu ovšem s duší rozumovou? Lze jistě čekat, že odlišně, už proto,
že je jí věnovaná samostatná teze. Tomismus samozřejmě počítá s jejím
přežitím, nicméně nedělá to jen z důvodů ryzí víry, ale má pro to velmi dobré
argumenty rozumové. S těmi se seznámíme v tezi příští.

V souvislosti s touto tezí se ovšem nabízí otázka osudu jiných tvorů než
lidí – není příliš nelidské nebo pyšné tvrdit, že všechny květiny, stromy, psi
a kočky po svém zániku nepřijdou do nebe? (Například kaktusy by si to přece
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jistě zasloužily, chtělo by se mi dodat jako člověku, který jich má plný
balkón). Rozhodně nejde o to, že příroda a její krása nemá význam. Víme, že
naše tělesnost bude jednou obnovena k nepomíjivosti. Jakým způsobem bude
obnoveno tělesné prostředí, tedy ono „celé tvorstvo“, o němž říká apoštol
Pavel, že očekává zjevení dětí Božích. Co to přesně bude znamenat, nevíme.
Ale víme, že z Boží ruky vzešlá krása nezaniká do nicoty. Když zaniká, pak
jen proto, aby vzešla ještě k větší velikosti. Jako tělesní tvorové nějakou
přírodu jistě potřebovat budeme. To, oč jde v této tezi, je ale věc jiná. Je to
odlišnost osobního bytí, kterým je mezi tělesnými bytostmi pouze člověk,
a neosobního bytí, kam patří zvířata i rostliny. Osobní bytí přetrvává ve své
individualitě. Neosobní bytí nikoli. Jestliže věříme, že bude celé tvorstvo
přetvořeno či „znovustvořeno“ (nové stvoření v Kristu), pak to u lidí
znamená, že budou stejnými jedinci, ale budou zásadně proměněni. U přírody
to znamená něco jiného. Také bude proměněna, ale nebude zachována
individuální identita jednotlivých pampelišek, cvrčků, kaktusů ani slonů.
Nejsou to bytosti schopné osobního a svobodného vztahu s Bohem, a konec-
konců, nebe a věčný život spočívá především v tomto vědomém a svobodně
přijatém vztahu se svým Stvořitelem. 

Tomáš Machula

(Příště: 15. teze: „Na rozdíl od toho lidská duše subsistuje. Je stvořena
Bohem a vlitá v okamžiku, kdy existuje dostatečně vybavený subjekt. Ze své
povahy je nezničitelná a nesmrtelná.“)
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MNIŠKY KAZATELSKÉHO
ŘÁDU
S. M. Anežka Suchánková OP
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
F 515 221 161

 mnisky@op.cz

S. M. Kateřina Foltová OP
Lysolajské údolí 106/21
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ského (S.I.T.A.)
P. Štěpán Filip OP
web: agora.metaphysica.-
skaut.org/sita 

 SITA-cz@quick.cz 

VEČERNÍ EVANGELIZAČNÍ
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RES CLARITATIS
zpravodajství
Michaela Freiová
redakce@claritatis.cz

DOMINIKÁNI NA INTERNETU
www.op.org – centrální strán-
ka dominikánů ve světě
www.op.cz – hlavní stránka
dominikánů v ČR (spravuje
Jan Jáchym Beneš)
dominikanky.cz – Kongre-
gace sester dominikánek 
rozjimavesestry.op.cz –
Rozjímavé sestry sv. Domini-
ka (spravuje Martin Rosen-
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laici.op.cz – Sdružení laiků
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kds.op.cz – Katolický domov
studujících, Praha (MR)
krystal.op.cz – Nakladatelství
Krystal OP s.r.o.
(spravuje Jiří Kopecký)
oliva.op.cz – knihkupectvi
Oliva v klášteře sv. Jiljí (JK)
jilji.op.cz – Klášter dominiká-
nů Praha (spravuje Petr
Chaloupský)
plzen.op.cz – Klášter domini-
kánů Plzeň
olomouc.op.cz – Klášter
dominikánů Olomouc
salve.op.cz – Salve. Revue
pro teologii a duchovní život
dominik.cz (spravují fr. Jan
Rajlich OP a Anežka Dominika
Churaňová)
informace:  jachym@op.cz


