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MILOVAT SVĚT. APOŠTOLSKÝ ŽIVOT
Z Akt generální kapituly provinciálů 2007 v Bogotě
Duchovní zápal pro kázání
57. Díky kapitule jsme si uvědomili, že některé provincie jsou více zranitelné než jiné
a že všichni bratři nemohou být stejnou měrou zapojeni do inovací v apoštolátu, které
se objevují díky měnícímu se světu. Nicméně, všichni se podílíme na jednom poslání
a výzva, abychom všichni společně obnovili náš zápal pro duchovní, apoštolský,
osobní i komunitní život, se týká nás všech.
58. Všem se nám stává, že musíme někdy odmítnout apoštolské závazky, které
nemůžeme přijmout, anebo konstatovat, že jsme v jistých věcech svázáni. Přesto
hlavní hybnou silou našeho apoštolského nasazení je, že dokážeme ocenit touhu
našich bratří a sester kázat evangelium. Navíc máme pádné důvody k posílení tohoto
zápalu, když víme, že v současné době celá pětina bratří prochází počáteční formací.
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59. Návrat ke svědectví prvních bratří ukazuje, že to, co u nich rozvinulo smysl pro
milosrdenství a soucit v míře, v jaké se objevuje u sv. Dominika, je touha po spáse
svých současníků. Naše duchovní tradice také ukazuje, jak dialog s Bohem
podněcoval apoštolské povolání u prvních generací bratří. Takováto opravdovost
v duchovním životě, v kontemplaci, ve slavení liturgie a v modlitbě za druhé je
bezpochyby pro nás nejjistějším opěrným bodem pro získávání odvahy k hledání
nových způsobů setkávání se s druhými a hlásání Slova v dnešním světě.
60. Mimoto máme možnost společného života v komunitě bratří. V jejich blízkosti
nacházíme podporu a posilu, když to potřebujeme. Jsou nám dáni též jako společníci,
se kterými můžeme sdílet radosti i strasti našeho poslání. V jejich společnosti také
zjišťujeme, že když nás Bůh posílá kázat, povolává nás důvěrně k tomu, abychom do
kontaktu s druhými zapojili celou svou lidskou osobnost. Společný život se tímto
stává a měl by se stále více stávat místem, kde se naše identita kazatelů zakořeňuje do
spirituality Vtělení. [...]
64. Jelikož jsme povzbuzováni spiritualitou Vtělení, starost o lidskou stránku každého
člověka je srdcem našeho vlastního způsobu následování a hlásání Krista. Ve světě,
ve kterém bývá lidská stránka často opomíjena a izolována a opovrhuje se jí, spočívá
svědectví naděje velmi často v tom, že pomáháme lidem objevit, že jsou si všichni
navzájem rovni a že z tohoto titulu mají právo být každý odlišný od ostatních. To
znamená také přispívat k tomu, aby byly odstraňovány bariéry, které vyvstávají mezi
jednotlivci, skupinami osob nebo společenskými vrstvami, čímž se má vytvořit
shromáždění, o kterém mluví prorok (srov. Iz 60).
65. Řád je dnes stále více svědkem toho, že jedinci i společnosti trpí organizovaným
způsobem ponižování (jako např. obchod s lidmi, nucené práce, marginalizace
domorodého obyvatelstva a mnoho dalšího). Naše tradice nás morálně zavazuje
k tomu, abychom podporovali respektování lidských práv a přitom brali v potaz daný
kulturní kontext. Propojení mezi konfrontací s nespravedlností, solidaritou s jejími
oběťmi, teologickou reflexí a hlásáním evangelia, které chtěli naši bratři v XVI. století
vytvořit, je pro nás výzvou k obnově. [...]
66. Pro nás kazatele je svědectví o naději vlastní způsob, jakým přispíváme
k budování Církve, která je opravdovým znamením shromáždění a jednoty, místem
dialogu a bratrství. [...] naše charisma připomíná Církvi její úlohu kázání, což je pro
nás výzvou uvědomit si naši vlastní křehkost v této oblasti.
67. Spolu s Dominikem, který toužil přijít ke Kumánům, jsme si vědomi, že naše
poslání nás musí táhnout více kupředu. Vskutku priorita našeho Řádu je přijít k těm,
kdo jsou vzdáleni víře, a tato starost musí podněcovat naši apoštolskou tvořivost
a naši odvahu k výslovnému zvěstování Evangelia Ježíše Krista.
www.op.cz
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MODLITBA JUBILEA
Bože milosrdenství,
ve své věčné moudrosti jsi povolal svého služebníka Dominika, aby se vydal na
cestu víry jako poutník a kazatel milosti.
Se Slovem tvé sladké Pravdy v srdci a na rtech zval Dominik první sestry
a bratry, aby se k němu připojili a vedli život kontemplativní poslušnosti ve
službě svatého kázání.
Připomínáme si toto jubileum a prosíme tě: vdechni znovu do našich srdcí
a myslí Ducha vzkříšeného Krista a obnov nás, abychom věrně a radostně
hlásali evangelium pokoje. Skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.

Témata dalších roků přípravy na jubileum
2010 „Jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni?“ (Řím
10,15): Poslání kázat

2011 „Všichni slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké
Boží skutky“ (Sk 2,11): Kázání a kultura / Komunitní kázání

2012 „Jdi k mým bratřím a oznam jim...“ (Jan 20,17):
Ženy dominikánky a kázání

2013 „Ať

se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38):
Maria: kontemplace a kázání Slova

2014 „Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši
starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká
vidění“ (Joel 3,1): Dominikánští laici a kázání

2015 „Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými
učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí“
(Jan 8,31-32);
„To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus“
(Gal 5,1): Dominik: řízení, spiritualita a svoboda

2016 „Běda

nám, kdybychom nehlásali evangelium!“
(srov. 1 Kor 9,16): Řád bratří kazatelů: včera, dnes
a zítra
http://curia.op.org/jubilee
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VIZITAČNÍ PROTOKOL
PO VIZITACI MAGISTRA ŘÁDU 2009
FRATRES ORDINIS PRADICATORUM
CURIA GENERALITIA
Bratru Benediktu Mohelníkovi OP, provinciálovi,
a všem bratřím České provincie
Nejdříve bychom rádi vyjádřili co nejupřímnější vděčnost za bratrské přijetí,
kterého se nám dostalo od každé jednotlivé komunity. Během vizitace jsme si mohli
promluvit s vámi všemi s výjimkou dvou bratří, kteří se s námi z různých důvodů
nemohli setkat. Nemohli jsme hovořit s bratrem Janem Vianneyem pro jeho nemoc,
ale navštívili jsme ho v jeho cele. Velmi nás potěšilo setkání s naším bratrem
biskupem Dominikem Dukou v Hradci Králové. Jsme vám velice vděční za dobrý
plán vizitace. Měli jsme dost času popřemýšlet o vašich názorech a plánech,
porozumět vašim rozhodnutím, radostem i obavám. Vítali jsme každou příležitost, kdy
jsme se mohli účastnit vašich modliteb a slavit s vámi eucharistii. S radostí jsme se
setkali i s našimi mniškami z obou komunit, ve Znojmě a v Praze-Lysolajích.
Potěšila nás setkání a rozmluvy s kongregačními sestrami a s dominikánskými
laiky, která proběhla v Praze, Plzni a Olomouci. Při rozhovoru s oběma zástupci
církevní hierarchie v České republice – kardinálem Miloslavem Vlkem, arcibiskupem
pražským, i arcibiskupem Janem Graubnerem v Olomouci – jsme měli příležitost
pochopit širší kontext života církve ve vaší zemi a dozvědět se o vaší plodné
spolupráci s místní církví.
Vaše dobrá vůle a trvalá ochota hovořit o vlastních zkušenostech, radostech
a obavách přispěla k tomu, že naše poslání nebylo těžké, a při zajímavých rozhovorech s bratřími jsme se sami měli čemu učit. Znovu se potvrdilo, že kanonická
vizitace přináší vzájemné obohacení v duchu řádu a že je důležitá jak pro ty, kdo
vizitují, tak pro ty, kdo jsou vizitováni.
Vaše otevřenost a přízeň nám pomohla připravit se na setkání s provinční radou
a také přispěla k sestavení tohoto dopisu, který je závěrečným aktem kanonické
vizitace. […]
Někdo si může myslet, že takové shrnutí je nadbytečné nebo dokonce zlomyslné.
Ale každá kanonická vizitace je jako ladění hudebního nástroje. Každá komunita,
každá provincie je jako přesný, vzácný nástroj evangelizace. Každý dobrý nástroj se
jistě musí ladit. Cílem ladění je ověřit, zda nástroj dobře funguje a správně zní, aby
ho pak bylo možno co nejlépe použít k hudební interpretaci. „Naladit“ nástroj není
totéž, co „interpretovat“ na něm melodii. Při ladění jeden a týž člověk vyluzuje stále
stejné tóny, profukuje nástroj, přehrává na něm do omrzení pár akordů, otáčí sem tam
kolíky. Tyto zvuky nebývají vždycky příjemné: to, co je opravdu dobré, příjemné
a dokonalé, je sám koncert!
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Celková situace
Dvacet let po pádu berlínské zdi, poté, co jste po léta hledali způsob, jak budovat svou
provincii a jak v ní společně žít, máte dost důvodů říci, že váš koncert bude znít dobře.
Vizitace začala slavností, při níž bratr Šimon, bratr spolupracovník, složil slavné sliby.
Tato slavnost byla jedním z mnoha znamení naděje, s nimiž jsme se ve vaší provincii
setkali. Přitom „slavná profese je prvním znamením rovnosti všech bratří řádu.
Přítomnost bratří spolupracovníků v našich komunitách nám připomíná a pomáhá nám
si uvědomovat, že to, co nás sjednocuje, je naše řeholní profese“ (AGK Providence
2001, č. 286). Slavení profese bylo tedy znamením naděje, důvěry a bratrství.
Vnímali jsme i další znamení naděje: navzdory různým problémům, jaké v našem
životě nikdy nechybí, se bratři nesnaží na někoho svalit vinu, neobviňují se navzájem
ani se nevymlouvají na těžkou minulost. S vědomím obtíží, které mohou vznikat už
z nízkého počtu bratří v provincii, spolu se zjevnými generačními rozdíly i rozdíly ve
formaci, se bratři snaží činit rozhodnutí směřující do budoucna.
Vidíme, že přechodné období skončilo. Nastal čas nových úkolů.
Dvacet let nestačí k tomu, aby se vybudovala úplně nová skutečnost, aby se
vystavělo všechno, co bychom si přáli, ale stačí to na to, abychom přestali naříkat na
minulost, na komunismus a na všechno, o co jsme přišli.

Formace
Dalším optimistickým znamením pro budoucnost vaší provincie je poměrně velký
počet bratří ve formaci. Měli bychom děkovat Pánu, že po určité přestávce se smíte
radovat z nových povolání.
S velkou nadějí a ochotně čekáte na dobu, kdy se bratři, kteří prodělávají období
formace v toulouské provincii, připojí k dominikánské komunitě v České republice.
Před několika lety jste učinili náročné rozhodnutí poslat bratry do Francie. Byl to od
vás krok pokory, když jste rozeznali, že nemůžete poskytnout náležitý proces formace
klerikům v Olomouci a že nemáte dost možností dát jim všechno potřebné k tomu,
aby se stali dobrými dominikány.
Nyní lze říci, že toto rozhodnutí bylo velmi moudré, prozřetelnostní. Na tomto
názoru se shodují jak bratři v České republice, tak klerici, kteří pobývají nyní ve
Francii.
Zároveň bychom měli připomenout, že spolupráce s toulouskou provincií je
užitečná nejen pro vás, nýbrž i pro francouzské bratry, jejichž život obohacuje.
Také je samozřejmé, že to bylo rozhodnutí na určitý čas: neměli byste upustit od
plánu vybudovat postupně vlastní studium. Pro jeho budoucnost je nutné, abyste šli
velmi trpělivě za naplněním vlastních plánů a abyste položili dobré základy.
Nutno říci, že vaši bratři studující ve Francii dostávají dobrou intelektuální
a duchovní formaci. Zároveň žijí společný život, účastní se kapitul, a tak získávají
poznání, které bude bezpochyby cenné pro celou provincii, kde byl společný život po
celou řadu let přerušen. [...]
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Pastorace povolání
Kromě péče o bratry ve formaci bychom měli být připraveni věnovat více energie a sil
péči o nová povolání pro náš řád.
Především bychom měli mít na paměti, že každé povolání je darem od Boha. To
Bůh volá, on posvěcuje, jemu člověk odevzdává svou vůli a s ním uzavírá smlouvu.
Proto prosíme „Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“ (Lk 10, 2).
Také nesmíme zapomenout, že péče o povolání nemá být honem na ně. Nespočívá
jen v hledání a získávání vhodných kandidátů pro řád. O povolání je třeba pečovat
během celého života. Sám proces péče o povolání nezačíná tím, že se ohlížíme po
někom, kdo by se „hodil“. Na prvním místě bychom měli pečovat o své vlastní
povolání, a to až do posledního dechu.
Nejlepším způsobem péče o povolání je náš život, svědectví bratrského života
a služby lidem, naše kázání.
Mnoho bratří nám řeklo, že vaše provincie potřebuje tvář, konkrétní „image“. Kým
je dnes dominikán v České republice? Jakou tvář uvidí mladý muž, který se na vás
dnes podívá?
Máme-li zájem o nová povolání, musíme se setkávat s mladými lidmi. Kde je
hledat? Na univerzitách, ve školách, v duchovní správě studentů a mládeže: to jsou
místa, kde se lze obvykle s mladými setkat. Je důležité otevřít mladým lidem prostor,
kde žijeme. Pomohlo by však, kdybyste jim poskytli nějaký prostor, kde by mohli být
spolu, setkávat se s bratřími a cítit se jako doma.

Poslání
Od péče o povolání, o níž byla řeč, se přirozeně dostáváme k problému apoštolského
poslání vaší provincie. Z rozhovorů s bratřími vyplynulo, kolik zajímavých a důležitých věcí děláte pro církev. Bratři mají různé talenty a rozličné životní zkušenosti,
což se odráží v celé řadě pastoračních iniciativ, jimiž se můžete v provincii zabývat.
Taková různorodost částečně vyplývá také z různosti a četnosti existujících potřeb.
Je to dobré znamení, neboť bychom měli být stále pozorní vůči tomu, k čemu nás
vybízí konkrétní místo a doba.
Přitom však nesmíme zapomínat, že nelze uskutečnit všechno ani není možné
reagovat na každý podnět. Je dobře, když naše ochota pomáhat lidem nezná mezí, ale
v každodenní práci musíme brát v úvahu různá omezení: počet bratří, jejich možnosti
a průpravu. Neměli bychom dělat z apoštolátu provincie jakýsi duchovní supermarket.
Z tohoto důvodu by provincii pomohlo, kdyby se zaměřila na určité priority, jasně
formulované a stále znovu ověřované provinčními kapitulami. Když se vytváří
seznam priorit, je třeba se vyvarovat toho, aby byl příliš dlouhý. Neměl by to být
soupis všeho, co děláme. To je vhodné zdůraznit, protože mnozí bratři, kteří budou
spolupracovat na jeho vytvoření, by mohli být v pokušení vložit do něj své vlastní
aktivity. Kromě toho platí, že když se budoucí činnost zaměřuje na příliš mnoho věcí,
priority přestávají být prioritami.
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Abychom se zmíněnému pokušení vyhnuli, stačí si uvědomit, že seznam priorit
není výlučný. Říci si, jaké jsou hlavní linie, neznamená vyloučit všechno ostatní.
Cílem je soustředění sil, náležité uskutečnění důležitých misijních úkolů. Je
zřejmé, že to bude čas od času od některého bratra vyžadovat, aby se vzdal práce, jež
má podle něho klíčový význam, nebo díla, do něhož vložil hodně energie. Nesmíme
však zapomínat, že jako bratři Kazatelé tvoříme kážící komunitu, a ne jenom
komunitu kazatelů.
Mnozí bratři nám kladli otázky ohledně přítomnosti dominikánů ve farnostech.
Neměli bychom se pokusit najít způsob, jak se z této činnosti vyvázat?
Dnešní situace místních církví v mnoha zemích často nutí bratry přijímat farnosti.
V některých oblastech je farnost nejlepším a nejpříhodnějším místem pro naši službu
slova. Podstatnější je tedy otázka, jestli vedeme svěřenou farnost v dominikánském
stylu nebo se spoléháme na obvyklé metody diecézního kněžstva. V naší době
přestává být farnost, i pod vedením diecézních kněží, chápána jen jako místo, kde se
pravidelně vysluhují svátosti. Moderní farnost je komunitou věřících, kteří sdílejí
společnou zodpovědnost za rozvoj církve. [...] Farní společenství pod vedením
komunity bratří Kazatelů může být vhodným místem, kde lze naplňovat dominikánské
charisma. [...]
I když nám farní život otevírá různé perspektivy, neznamená to, že by se této
činnosti měli věnovat všichni bratři. Jako dominikáni se máme snažit najít cestu k těm,
kdo jsou z jakéhokoli důvodu vzdáleni všem formám farního i církevního života.
Většina bratří se shodla na tom, že jednou z našich priorit v České republice se musí
stát hlásání evangelia nevěřícím.
Další zjevnou prioritou je péče o rodiny a jejich doprovázení. Pevný základ
rodinného života je zárukou budoucnosti církve (i příštích povolání): tento výrok
možná zní banálně, ale není pro všechny samozřejmostí. Přitom sama instituce rodiny
je v moderní kultuře stále více ohrožena.
Když se zvažují priority a cesty, jak soustředit síly, člověk se může ptát, zda je
nutné, aby provincie měla šest domů. Samozřejmě, že je to dost na poměrně malou
provincii. Přesto nám připadá, že za stávajících okolností by nebylo moudré
rezignovat na žádný z nich. Nikdy nemáme usilovat o zavírání domů. Můžeme
některý dům zavřít jen kvůli pozitivním cílům, nebo když přesně víme, kam zaměřit
síly, které se nám tím uvolní.

Praha
V diskusi o problémech provincie ohledně vlastního poslání jsme se rozhodli
zvýraznit projekt spojený s pražským konventem. Tento projekt bratry nejvíce
přitahuje. […] Svědčí to o tom, že jste si vědomi významu dominikánské přítomnosti
v hlavním městě své země. Sama podstata vaší identity, identity českých dominikánů,
je úzce spjata s Prahou.
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Vybízíme bratry, aby pokračovali v uskutečňování této iniciativy, a také vás
nabádáme, abyste otevřeně diskutovali o tom, jakou podobu bude projekt mít. […]
Když bude všechno, co souvisí s realizací projektu, průhledné, bude to nakonec
zárukou jeho správného uskutečnění.
Přitom je třeba mít na paměti, že projekt má dva klíčové aspekty: hmotný
a pastorační. Je důležité stavět nejen zdi kláštera, ale pokládat pevné základy i pro
budoucí pastoraci bratří. Měli byste se zamýšlet nad přípravou bratří a také si všímat,
kdo k vám do kostela přichází. Život v srdci velkoměsta, dialog s kulturní elitou,
kázání zaměřené na hledající a na ty, kdo nevěří, různé vzdělávací iniciativy vyžadují
speciální osobní dispozice, zkušenosti a přípravu. Je snadnější vystavět zdi než
vytvořit komunitu, která dokáže lidi přitáhnout.
Když mluvíme o Praze, patří k ní ještě něco významného, totiž malé nakladatelství
Krystal OP. Pomocí zcela skromných prostředků dokonale plní svůj úkol a tak
napomáhá rozvoji křesťanské formace. Povzbuzujeme vás, abyste v této důležité práci
pokračovali.

Studium
Hovoříme-li o pastoračních prioritách provincie, je třeba zároveň myslet na to, že by
bratři měli být připraveni, aby dokázali tyto priority naplnit. Naše společnost se
vyznačuje ve všech sférách vysokou úrovní specializace a profesionalizace. Neměli
bychom, a někdy ani nesmíme této tendenci podléhat, ale něčemu se od ní můžeme
naučit. Má-li člověk vést dialog s nevěřícími nebo přednášet na univerzitě, musí se na
to dobře připravit. Podobně pro každou farní práci je zapotřebí mít patřičné vzdělání.
Provincie už vytyčila studijní strategii, jejímž cílem je zformování Generálního studia
a výchova odborníků pro specifické druhy apoštolátu (APK Olomouc 2006, č. 62). Pro
další úspěšný vývoj je nutné mít na mysli konkrétní místa pastorační činnosti bratří.
Je třeba sladit studijní program a pastorační priority. Např. perspektiva dialogu s nevěřícími by měla vést k tomu, aby se někteří bratři specializovali na filosofii. Nebo
velký počet farních správ by měl motivovat bratry ke studiu pastorální teologie. [...]

Společný život
Udělalo na nás velký dojem, jak se snažíte budovat společný život a obnovit provincii
na pevném základě modlitby a řeholního života. Je vidět, že po dlouhé době, kdy jste
nemohli vést řádný společný život, a po krizovém období prvních let normální
existence jste zvolili dobrou cestu.
Má-li se však u vás život bratří dále rozvíjet, vyžaduje to některé podstatné prvky.
Především vás naléhavě žádáme, abyste obnovili společná setkání ve všech podobách,
jež jsou zmíněny v našich konstitucích (viz LCO 6, 7 § I-II; AGK Providence 2001,
č. 274). [...]
Chtěli bychom vás také upozornit na důležitost rekreací a neformálních rozhovorů.
Komunita potřebuje prostor, v němž může sdílet nejen svoji víru, ale i své problémy,
starosti a radosti. Abychom se stali bratry, musíme se nejprve stát lidmi. [...]
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Vybízíme vás rovněž, abyste pokračovali ve snaze o rozvoj důstojnosti modlitebního života v komunitách. Bylo by velmi vhodné zavést zpěv některých částí liturgie
hodin tam, kde to dosud není běžné. Navrhujeme vám, abyste našli způsob, jak zapojit
do svých modliteb věřící laiky (viz LCO 58; 65).

Řízení a hospodaření
S radostí jsme viděli, že když byla řeč o problémech vaší provincie, nikdo neukazoval
na druhého jako na příčinu existujících potíží. Bratři respektují představené a důvěřují
jim. To je dobrý vklad pro zachování pokojného ovzduší a pro další růst provincie.
I přítomnost dvou bývalých provinciálů v provinční radě je zřejmým výrazem jednoty
a kontinuity.
Jak víte, je třeba stále posilovat a prohlubovat vzájemnou důvěru, která je základem našeho poslání, a v tom nám může velice pomoci, jak již bylo řečeno, průhlednost při každém rozhodování. Základní podmínkou, aby se mohl uskutečnit jakýkoli
společný plán, je zdařilá komunikace. Podstatnou roli zde hraje i to, jakým způsobem
se konají kapituly a volby. Stále se musíme učit dominikánskému způsobu rozhodování. [...]

Dominikánská rodina
Děkujeme Bohu za přítomnost kontemplativních mnišek v provincii. Velice rádi jsme
také sledovali vaši tvůrčí spolupráci. I když obě komunity mají před sebou vážné
rozhodnutí v souvislosti se změnou místa, přejeme vám, aby se vaše vzájemné
porozumění prohlubovalo a aby rostla vaše vzájemná úcta, takže se budete navzájem
obohacovat při hledání dalších cest dominikánského kontemplativního života v České
republice.
Setkání s kongregačními sestrami a s dominikánskými laiky nám ukázalo
různorodost sdružení, v nichž naše sestry a bratři laici žijí a pracují i tam, kde se
nevyskytují komunity bratří.
Vybízíme bratry, aby poskytovali členům laických sdružení kvalitní dominikánskou formaci. Jedině ta může být základem našeho společného poslání a posilovat
v nás vědomí, že patříme k jedné rodině hlásající evangelium.

Závěr
Ještě jednou děkujeme všem bratřím provincie za vaši důvěru a bratrskou lásku. Jsme
vděčni za vaši službu i za samo svědectví vašeho života. [...]
Prosíme vás, abyste na nás pamatovali ve svých modlitbách, jako i my budeme
určitě pamatovat na vás.
Dáno v Římě 24. června, když si připomínáme Narození sv. Jana Křtitele.
fr. Wojciech Delik OP
socius pro střední a východní Evropu

fr. Carlos A. Aspiroz Costa OP
magistr řádu
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SETKÁNÍ MAGISTRA ŘÁDU
S DOMINIKÁNSKOU RODINOU
(Výňatky z diskuse)
Dominikáni v Číně
Jaká je situace dominikánské rodiny v Číně?
Nejprve si musíme uvědomit, že existují rozličné způsoby svobody. Protože nikdo
nemůže zabít vnitřní svobodu. To je také důvod, proč jste zde. Vaše země prošla
mnoha zkouškami, ale nyní jste zde. V Číně se děje více méně to samé. Je zde mnoho
křesťanů. Vláda se již mnoho let snaží vytvořit paralelní církev, jakousi státní církev.
Vedle ní zde působí církev podzemní.
Ale církev, zvláště papež, se snaží nemluvit už více o dvou církvích. Posledních
15 let se snaží mluvit prostě o církvi v Číně. Zvláště v listě, který papež poslal
čínským věřícím před dvěma roky. Přestože se vláda snaží život církve utlumit,
svoboda Ježíše Krista nemůže být zastavena. V zemi, kde jsou 2 miliardy lidí, je
mnoho křesťanů. Nyní ale budu mluvit jen o dominikánském řádu v Číně.
V rámci řádu působí v Číně dva různé subjekty. Jednak tzv. Provincie svatého
růžence, která byla založena v 16. století v misiích na Dálném východě v Asii. A dále
bratři, kteří jsou činní v generálním vikariátu Tchaj-wan. Víte, že po revoluci Maa
mnoho Čínanů emigrovalo do Tchaj-wanu. Tchaj-wan byl od 16. století evangelizován dominikány a také první biskup v hlavní Číně byl dominikán. Přestože zde
probíhala kulturní revoluce, která se snažila vytlačit všechny cizince, kázání evangelia
se nikdy nezastavilo. Mnoho sester bylo vyhoštěno. Ale mnoho noviců a mnoho
laických bratří se rozhodlo v Číně zůstat. Sestry, co zůstaly, přešly do ilegality a jejich
počet stále roste. Občas dostávám fotografie ze slavností slibů; ty se však odehrávají
tajně, v noci, za zatemněnými okny. Jedině tehdy se mohou obléci do hábitů, aby
slavily složení slibů. Ale rostou a mohou udržovat kontakt s mateřskými kongregacemi.
Bratři přijímají zvláštním způsobem další povolání, novice a studenty. Máme
v Číně velice dobrou a početnou skupinu našich bratří. Ale formace je vedena velmi
zvláštním způsobem. Novicové nemohou být spolu po celý rok, shromažďují se
s přestávkami pouze na dvou- nebo třítýdenní společné pobyty. Je velmi obtížné
absolvovat spolu normální noviciát. Někdy přichází policie, provádí prohlídky, aby
dala najevo: my víme, že tady jste. Přesto je církev optimistická, protože to vypadá,
že vzniká určitá otevřenost.
Provincie svatého růžence, což je provincie, která je přítomna na Filipínách,
v Tchaj-wanu, Singapuru, Koreji a také ve Španělsku, bude mít provinční kapitulu
v Hongkongu. Ten byl před deseti lety, jak všichni víte, připojen Číně. Je to tedy
dobré znamení, že dominikáni mohou slavit provinční kapitulu v Hongkongu.
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Progresivní, nebo konzervativní?
Byla zde řeč o působení Řádu. Svatý Dominik byl ve své době progresistou,
přinášel nové věci. Řád se pohybuje na rozhraní mezi něčím novým, objevným,
progresivním a hlásáním víry, která je pořád stejná, stará, konzervativní.
Zajímalo by mě, zda Řád jako celek ve světě má spíš tvář progresivní, nebo
konzervativní.
Žijeme dnes v postmoderní kultuře, a to s sebou často nese zmatek či rozčarování.
Někdy se snažíme pracovat s lidmi tak, jako se pracuje s knihami zde: dáváme jim
nálepku, abychom je pojmenovali, zařadili. A jsme spokojení, když najdeme nálepku
pro svého souseda – progresivní, konzervativní, velmi konzervativní, velmi
progresivní. Podobně jako když si chceme objednat biftek – málo propečený, středně
propečený, hodně propečený.
Dějiny řádu ukazují, že my dominikáni musíme stále žít v jakémsi napětí. Dnešní
svět však nenávidí jakýkoli druh napětí. Dojde-li k napětí v partnerském vztahu, muž
a žena se rozcházejí. Objeví-li se napětí mezi rodiči a dětmi, děti utíkají z domova.
Dnešní člověk není schopen žít s žádným druhem napětí.
Co se však stane, když odstraníme veškeré napětí? Například: zítra se modlíme
o půl sedmé, takže si musím nařídit budík na šest hodin, jsem však velmi unavený.
V šest hodin bude budík zvonit, a já budu pociťovat napětí. Nebo zůstanu spát. Jsem
magistr řádu: mohu-li dispenzovat ostatní, proč bych nemohl dispenzovat sám sebe
– budu o tom přemýšlet. Je to dobré, nebo špatné napětí? – V den, kdy nebudu cítit
toto napětí, budu prostě mrtev.
První, co se každé ráno modlíme, co zpíváme, když zahajujeme ranní modlitby,
je žalm 94: Dnes slyšte Boží hlas. Ne včera, ne zítra, dnes. Dnes – Ježíš říká: nemějte
starosti, co budete potřebovat, jak se oblečete, co budete jíst, jen hledejte dnešek. Dnes
hledejte Boží království a jeho spravedlnost. Zítra, to je jiný příběh.
Tajemství těch lidí, jež nazýváme svatými, je prostě žít dnes. Například
sv. Rajmund z Peňafortu, když byl magistrem Řádu, pouze několik let, žádal bratry
ve 13. století, aby studovali hebrejštinu a arabštinu. Tomáše Akvinského žádal, aby
napsal Summu. Založenou především na rozumu, nikoli na Bibli, aby bratři byli
schopni diskutovat s islámskými intelektuály. Byl Rajmund z Peňafortu konzervativní,
nebo progresivní? Dnes rozpoznal potřeby řádu, rozuměl tomu, že Ježíš nás žádá,
abychom kázali evangelium celému světu. Jak mám kázat dnes?
Fra Angelico, malíř; umělci jsou všichni blázniví – znáte to. Byl nejlepším
umělcem své doby. Jan Pavel II. ho jmenoval patronem všech umělců. Byl fra
Angelico progresivní, nebo konzervativní? Nevím.
Tomáš Akvinský. Dnes používáme jako kladivo, když se někdo přihlásí ke sv.
Tomášovi – jsi konzervativní. Mnoho bratří v Řádu si však myslelo, že vůbec nebyl
dobrým mistrem – cituje ve svém díle pohany, neměl by citovat Aristotela – tyhle
bláznivé lidi, kteří nejsou věřící.
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Ale Tomáš Akvinský byl jako nevěsta v Písni písní. Když se zamiluješ, kde budeš
hledat svou lásku? Tam, onde, v minulosti, v budoucnosti. Všude. Když se zamiluješ,
hledáš svou lásku všude, nemůžeš se zastavit. To je nevěsta z Písně písní. Kdekoli jsi,
tam pro tebe dojdu.
Je známé, že Tomáš Akvinský zemřel cestou na lyonský koncil. Vydal se
z Neapole na sever a když se mu cestou přitížilo, zastavil se v cisterciáckém klášteře
ve Fossanuova. V té době už byl velmi známý a cisterciáci chtěli využít jeho
přítomnosti. Prosili ho, aby jim pronesl kázání. On jim však nekázal o tajemství
Nejsvětější Trojice – o osobách, vztazích, přirozenosti. Kázal jim o Písni písní,
o příběhu lásky. Když jste zamilovaní, jste progresivní, nebo konzervativní? Těžko
říct. Někdy pozvete svou lásku na koncert moderní hudby, jindy jí přinesete květinu,
což je velmi konzervativní. Někdy ji pozvete na procházku parkem – velmi nudný
a konzervativní program. Někdy půjdete na plzeňské pivo, dobré české pivo – velmi
progresivní.
Je mnoho způsobů, jak můžete označit, zařadit, onálepkovat gesta lásky. Jeden
milostný pár vyjadřuje lásku bláznivým tancem. Jiní zamilovaní se prostě drží za ruce
a dívají se spolu na měsíc.
Kdo více miluje Ježíše Krista, zda Jakub, který se stará o židovské konvertity,
nebo Pavel, který chce jít mezi pohany kázat evangelium? Jakub s Pavlem o tom spolu
mluvili. A nebyla to jednoduchá diskuse. Našli ovšem řešení.
Abych skončil – prostě nevím, zda Duch svatý je progresivní, nebo konzervativní.
Záleží na jednom hlavním klíčovém slově – dnes. Včera je dávno pryč, zítra nemůžete
přidat jedinou sekundu ke svému životu. Takže dnes řekněte Bohu: miluji tě; dnes
řekněte svým bližním, svým sousedům, že je máte rádi. Můžete si vybrat, zda to
vyjádříte pozváním na pivo nebo na barokní koncert – avšak dnes! A bez nálepek!
Přepis zvukového záznamu; redakčně upraveno.

ZPRÁVY Z KLERIKÁTU
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ZPRÁVY Z KLERIKÁTU
Co dělali bratři klerici během školního roku a o prázdninách
V tomto roce se nás v Jižní Francii formovalo celkem 9 bratří české dominikánské
provincie. Tři z nás, totiž bratři Filip, Tadeáš a Gabriel, jsme studovali v konventu
v Bordeaux, kde jsou studia zaměřena především na filozofii, a zbývajících pět bratří:
Lukáš, Ondřej, Pio, Ludvík a Sadok, jsme studovali v Toulouse, kde je studium již
více orientováno na samotnou teologii. Bratr Albert absolvoval velmi zajímavý
apoštolsko-pastorační rok při konventu v Marseille. Celkově studovalo v uplynulém
školním roce v Bordeaux a v Toulouse 18 bratří. Polovina z naší provincie, osm
z Toulouské provincie a také jeden bratr z vikariátu Haiti.
V Bordeaux byl tento studijní rok v rámci dvouletého cyklu zaměřen na
metafyziku. Zato v Toulouse se v rámci čtyřletého cyklu studium soustředilo na
kristologii, mariologii a angeologii. A navíc jsme měli mnoho dalších předmětů. Asi
dvě třetiny vyučování absolvujeme v příslušných konventech a jen jedna třetina výuky
probíhá v arcidiecézním semináři (Bordeaux), respektive na Teologickém institutu
v Toulouse. Tento institut také celé naše studium v Bordeaux i v Toulouse zaštiťuje.
Vždy na konci semestru absolvujeme ústní (v Bordeaux z jedné poloviny i písemné)
zkoušky. Kromě zkoušek musíme psát samostatné písemné úlohy, které jsou každý
rok buď tři menšího rozsahu (10-15 stran), nebo jedna většího rozsahu (30 stran).
Kromě toho, že je v každém konventu jeden z vyučujících bratří ředitelem studií,
máme každý z nás svého vlastního „tutora“, což je bratr-profesor, který dohlíží na naši
práci a pomáhá nám řešit všelijaké těžkosti.
Vedle plnění studijních povinností jsme se podíleli i na každodenních službách
zajišťujících chod jednotlivých konventů. Za zvláštní zmínku však stojí apoštolské
aktivity, na nichž jsme se během školního roku účastnili. Tyto aktivity v sobě zahrnují
jak službu slova (vyučování na středních školách, katecheze, příprava na svátosti), tak
doprovázení lidí ze všech možných společenských vrstev v rámci různých skupin
a hnutí (pastorace vysokoškoláků, skauting, práce s ministranty, hnutí Foi et lumiere
pro rodiny s trizomickými dětmi, přijímání lidí “z ulice” v domě P. Marie v Bordeaux
nebo v hnutí pracující s tzv. čtvrtým světem v Toulouse). Bratr Albert se minulý rok
významně podílel na činnosti nevládní organizace při domu sv. Bernardety v jedné
z chudých marseillských čtvrtí Malpassé. Je toho prostě spousta a získáváme tak řadu
zkušeností, které budeme moci jednou uplatnit u nás. Velkou akcí, které se všichni
každoročně účastníme, je čtyřdenní růžencová pouť v Lourdech na začátku října,
kterou již po sto let organizují dominikáni z celé Francie a která je vůbec největší
poutí pro nemocné, jež se na tomto poutním místě pořádá.
Aktivity našich letošních prázdnin strávených v provincii můžeme jednoduše
rozdělit do dvou prázdninových měsíců: červenec byl vyhrazen pro pobyt u našich
rodin, ale také na provázení turistů a poutníků v prohlídkovém okruhu kláštera
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a baziliky v Jablonném v Podještědí. Tam jsme se po týdnu střídali vždy dvojice
bratrů. Mohli jsme tak blíže poznat jeden z našich klášterů a konkrétně se podílet na
jeho působení. V měsíci srpnu jsme po týdenních exerciciích na Lomci, které nám
dával otec Augustin Prokop, pobývali převážně v olomouckém konventu. Po
pracovním týdnu v klášteře v Olomouci nás potom čekal týden spíše odpočinkový, na
faře v Bohdíkově a v Jeseníkách. Poslední týden v srpnu byl zasvěcen kurzu
hebrejštiny.
O slavnosti sv. Otce Dominika složili své slavné sliby bratři Pio Oláh a Ludvík
Grundman. Hned druhý den, v neděli 9. srpna přijal fr. Lukáš Fošum jáhenské svěcení
– udělil mu ho mons. Josef Hrdlička. O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie zase
skládali své první sliby bratři Justín Dvorský a Hyacint Ullman. Skončili tak svůj
noviciát a stali z nich bratři klerici. V srpnu bratr Filip přijal službu akolyty a bratr
Gabriel službu lektora.
Doba časných slibů je dobou zkoušky a zkoumání povolání. A tak se také stalo,
že dva z nás, bratři Tadeáš Štěpánek a Ondřej Kadlčík, už neobnovili své časné sliby
a po jejich vypršení „se vrátili do světa“.
Na začátku září se opět vracíme do formačních konventů do Francie. Šest bratří
do Toulouse: k těm, co už tam studovali loni, přibude fr. Filip. Do Bordeaux se vydají
tři: bratr Gabriel a bratři Justín s Hyacintem, kteří se na tuto cestu dají poprvé.
Děkujeme Vám za vaši podporu, ať už modlitební nebo třeba i hmotnou, věříme,
že Vaši důvěru nezklameme.
Bratři klerici České dominikánské provincie
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povolání.“ Počet bratří ve formaci dnes představuje přibližně pětinu všech členů
provincie.
Mít mnoho bratří ve formaci je velká radost, ale je to také velká starost. Starost
o to, aby jejich intelektuální i řeholní formace byla kvalitní, aby čas strávený u nás,
především během letních prázdnin, jim umožnil co nejlépe poznat vlastní provincii,
aby se dobře připravili na návrat do našich podmínek a mohli v nich začít působit...
A hlavně, aby správně rozlišili své povolání k řeholnímu životu po vzoru sv.
Dominika, protože část formace – období jednoduchých slibů – je obdobím hledání.
A tak ne všichni, kteří začnou po noviciátu studium, dojdou až ke kněžskému svěcení.
V neposlední řadě je naší velkou starostí zabezpečit formaci materiálně. Francouzští
bratři jsou vůči nám velmi vstřícní a velkorysí. My se na druhé straně snažíme uhradit
co nejvíc nákladů spojených s pobytem našich bratří v komunitách v Bordeaux
a v Toulouse. Naše vlastní zdroje na to ovšem nedostačují. Proto se na vás, členy
dominikánské rodiny, obracím s prosbou o pomoc: můžete-li, pomozte nám finančně
zajistit formaci našich bratří kleriků. Vím, že mnozí z vás sami nemáte nazbyt.
Dovolím si vzít za svá slova sv. Pavla: „Každý ať dá podle toho, co má; vždyť je-li
zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho,
co nemá.“ (2 Kor 8,11-12) Podpora může být od jednotlivců nebo také společná.
Myslel jsem na to, že by třeba jednotlivé laické sdružení či růžencové bratrstvo apod.
mohlo převzít jakýsi patronát nad konkrétním bratrem klerikem a podle možností se
podílet na hrazení jeho formace. Ten by zase na oplátku byl s daným sdružením
v užším kontaktu.
S dotazy či s případnými nabídkami se můžete obracet na mne.
S vděčností
fr. Benedikt Mohelník, provinciál

NAŠE RADOST JE NAŠÍ STAROSTÍ
Prosba o pomoc
Je to radost, že můžeme pozorovat, jak Bůh v posledních letech vzbuzuje nová
povolání pro naši provincii. Každý rok se objevují noví zájemci o řád, z nichž se
později stávají novicové. Každý podzim odjíždějí bratři do francouzského Bordeaux,
aby se zde začali potýkat s prvními studijními předměty a nechali se v řeholní formaci
doprovázet zkušenými bratry. Ti pokročilejší se stěhují do Toulouse, kde na řádovém
učilišti pronikají do hloubek řádové teologické tradice. První z bratří, který absolvoval
kompletní formaci ve Francii, fr. Lukáš, letos v létě přijal jáhenské svěcení a čeká ho
poslední rok studia před svěcením na kněze a návratem zpět do provincie. Na něho
i další už čekáme s jistou netrpělivostí. Vždyť nových sil je všude tolik potřeba!
Jak píše Otec magistr řádu, Carlos A. Costa, ve svém listě k vizitaci: „Optimistickým znamením pro budoucnost vaší provincie je poměrně velký počet bratří ve
formaci. Měli bychom děkovat Pánu, že po určité přestávce se smíte radovat z nových
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Naši bratři klerici v základní formaci:
V Bordeaux:
fr. Hyacint Ullman – 1. ročník, původem z Konice
fr. Justín Dvorský – 1. ročník, původem z Ostrova u Macochy
fr. Lukáš Malich – 2. ročník, původem z Olomouce
v Toulouse:
fr. Filip Boháč – 1. ročník, původem z Prahy
fr. Sadok Šícha – 2. ročník, původem z Prahy
fr. Albert Kilbergr – 2. ročník, původem ze Starého Plzence
fr. Ludvík Grundman – 3. ročník, původem z Chocně
fr. Pio Oláh – 3. ročník, původem z Olomouce
fr. Lukáš Fošum – 4. ročník, původem z Českých Budějovic
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IX. SETKÁNÍ ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ RODINY
10. 10. 2009 Hradec Králové
Milé sestry a milí bratři všech větví dominikánského řádu!
Všechny vás co nejsrdečněji zvu na tradiční setkání dominikánské rodiny, které se
letos uskuteční v sobotu 10. října v Hradci Králové.
Setkání bude neseno tématem tohoto roku v rámci přípravy na oslavu 800. výročí
založení řádu: „Na počátku bylo Slovo“ (Jan 1,1): Svatý Dominik, kazatel milosti.
V různorodém programu setkání můžeme očekávat např. poučnou přednášku
fr. Štěpána Filipa OP anebo rozpravu se zajímavým hostem, režisérem Jiřím
Strachem, který se bude zamýšlet nad vztahem moderních medií a kázání.
Společným setkáním nejen upevňujeme vzájemné vztahy, ale také prohlubujeme
prožívání řádového charizmatu a povzbuzujeme se k věrnému naplňování našeho
povolání.

PŘEDPLATNÉ OPUSCULA 2009
Roční předplatné (11 čísel včetně poštovného) na rok 2009 činí 250 Kč. Můžete ho
uhradit složenkou nebo bankovním převodem na účet č. 122918389/0800 (ČS) var.
symbol 332. Upřednostňujeme platbu bankovním převodem. !! Prosíme odběratele,
kteří předplatné ještě neuhradili, o jeho urychlené zaplacení. !! S díky redakce.

KALENDÁŘ AKCÍ
! 10. 10. 2009 Setkání české
dominikánské rodiny v Hradci Králové
! 23. - 25. 10. 2009 Setkání formátorů
LSsD ve Vranově u Brna
! 21. 11. 2009 Stálé studium v Praze

SLUŽBY PROVINCIALÁTU

Na společně prožité chvíle s vámi se těší
Fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál
Z PŘIPRAVOVANÉHO PROGRAMU
Katedrála Svatého Ducha
8:30 RŮŽENEC
9:00 MŠE SVATÁ – hlavní celebrant a kazatel fr. a Dominik Duka OP
po Mši sv. agapé v Novém Adalbertinu
Nové Adalbertinum
10:30 ÚVODNÍ SLOVO – fr. Benedikt Mohelník OP
NA POČÁTKU BYLO SLOVO – SV. DOMINIK, KAZATEL MILOSTI – fr. Štěpán
Filip OP
MÉDIA – MODERNÍ KAZATELNY – režisér Jiří Strach
ANDĚL PÁNĚ, SEXTA, SPOLEČNÝ OBĚD
SETKÁNÍ VE SKUPINKÁCH (Postavení ženy ve společnosti, fra Angelico, hlásání
v médiích)
NEŠPORY, SALVE REGINA, LITANIE, O LUMEN
Po skončení hlavního programu následuje večerní agapé a Dominikánský klub
v biskupské rezidenci.
Podrobný program najdete v příštím čísle OPuscula.
Závazný počet účastníků nahlaste do 3. října 2009 na adresu:
S. M. Dominika Bohušová OP, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 625; 603 229 688; e-mail: dominika@diecezehk.cz
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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
Příští setkání se bude konat 21. 9. 2009 od
17:00 h. v kostele sv. Jiljí a pak ve velké
hovorně.

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

9. 9. v 19:15 „Setkání pro hledající“ – diskusní večer s úvodním slovem některého z otců
dominikánů (o Církvi, Ježíši atd.), v sále konventu.

18. - 20. 9. se uskuteční již 16. ročník Prusinského kulturního léta. Všichni jste srdečně
zváni na prožití příjemných a požehnaných
chvil na Prusinách (fara a kostel na vrchu
u obce Nebílovy). Program najdete na
http://www.prkule.net.
24. 9. 19:30 další přednáška z cyklu „ČLOVĚK A PŘÍRODA“. Na téma „Křesťanství
a environmentální etika“ bude hovořit P. Marek Orko Vácha, Ph.D., teolog, římskokatolický kněz, přírodovědec, pedagog
a spisovatel, který se specializuje se na otázky
evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

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

Kalendář poutí
28. 9. Slavnost svatého Václava
9.30 mše svatá; 11.00 mše svatá
4. 10. Slavnost Panny Marie Růžencové;
zakončení poutní sezóny
9.30 mše svatá; 11.00 mše svatá

DARY NA DOROST
Dary na dominikánský dorost je možné zasílat na čú: 6375022/2700 s vs: 367678. Všem
dárcům velmi děkujeme a modlíme se za ně,
aby jim Pán jejich štědrost oplatil.
fr. Cyprián OP, syndik provincie
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Pouť k Panně Marii Znojemské
Klášter dominikánů a Římskokatolická farnost sv. Kříže
ve Znojmě srdečně zvou všechny lidi dobré vůle na
poutní slavnost Panny Marie Znojemské, která se uskuteční v neděli 6. září 2009.
Pořad bohoslužeb v kostele sv. Kříže:
8:00, 10:00, 18:00 v kostele Nalezení sv. Kříže
9:00 latinská v dominikánském obřadu u Milostného
obrazu
19:00 - 19:30 výstav Nejsvětější svátosti s požehnáním
Po celý den bude při návštěvě chrámu možné získat
plnomocné odpustky za obvyklých podmínek.

Růžencová pouť v Uherském Brodu
Bratři dominikáni z kláštera v Uherském Brodě vás srdečně zvou na tradiční
Růžencovou pouť ve dnech 3. - 4. 10. 2009.
Program:
Sobota 3. 10.
16:00 - mše sv. v klášterním kostele
18:30 - světelný průvod z farního kostela
19:00 - mše sv. v klášterním kostele
21:00 - noc mladých s Marií (růženec, adorace a hudební pásmo ... do 24:00)
Neděle 4. 10.
6:00 - mše sv. v klášterním kostele
7:30 - mše sv. v klášterním kostele
9:30 - mše sv. ve slovenském jazyce
10:30 - slavná mše sv. (hlavní celebrant fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál České
dominikánské provincie)
13:00 - loretánské litanie a svátostné požehnání
15:00 - mše sv. kněžského semináře z Olomouce
18:30 - mše sv. v klášterním kostele
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KŘESŤANÉ RAKOVNÍKU
Katolická misie 2009
Jako každé léto v posledních deseti letech i letos proběhla letní dominikánská
misie, tentokrát v Rakovníku. Pokusím se o krátké ohlédnutí. Proti zprávám
o minulých „ročnících“ asi bude trochu suchopárné. Je to dané tím, že moje úloha je
především organizační.
Každý rok otravuji život otci Pavlovi tím, že po celkem zdařilé misii utrousím
poznámku podobnou téhle: „No už je to skoro dvacet procent toho, co bych si
představoval.“ Tak letos jsme myslím překročili padesátku. Musím se přiznat, že
každou misii až dosud mě provázely pochybnosti, zdali jsme se vydali správným
směrem a zda tahle (neustále rostoucí) podoba misie má smysl. Po týdnu v Rakovníku
jsem přesvědčený, že odpověď je ano. Zdařilý průběh misie byl ale také do značné
míry ovlivněn velice dobrou spoluprací ze strany místního faráře, otce Vojtěcha
Nováka. Velmi také byly znát intenzivní modlitby farnosti.
Samozřejmě víme o spoustě věcí, které jsme chtěli udělat, a neudělali, chtěli udělat
lépe, než jsme udělali, anebo nechtěli udělat, a udělali. A samozřejmě nás spousta věcí
napadla až v průběhu nebo dodatečně. Zlepšovat toho ale můžeme stále dost.
Pokusím se teď alespoň o pár poznámek k průběhu:
Počet členů týmu se během týdne pohyboval mezi sedmnácti a dvaceti. Pro
sedmnáctitisícové město a velmi nabitý program to bylo na spodní hranici únosnosti.
V průběhu týdne se také u mnoha účastníků projevila velká únava. Zajímavou, a velmi
povzbudivou skutečností byl počet „nováčků“ v týmu. Budeme-li počítat i misionáře
z Rožnova pod Radhoštěm, kteří spolupracovali vloni v jejich městě, bylo poprvé
na misii dvanáct účastníků. Zdá se tedy, že se zatím daří získávat nové misionáře.
Zároveň je to ale důvodem k mírným obavám – tým je velmi nestabilní. Za optimální
bychom považovali obměnu čtvrtiny, maximálně třetiny sestavy.
Jako při všech předchozích misiích se ukázalo, že hábit představuje významné
svědectví a velkou pomoc při misii. Je skvělé, že se misie letos účastnilo celkem šest
bratří, včetně jednoho ze Slovenska. Doufáme proto, že i příští rok bude účast bratrů
(a sester) hojná.
Hlavní náplní misie bylo jako každý rok vyjít ven z ulity, přijít za lidmi a pokusit
se je oslovit. Letos jsme kvůli omezeným možnostem stihli projít jen menší část
města, i proto jsme víc času trávili na ulicích než v domech. Centrem byl jako
v minulých letech stánek na náměstí.
Hodně jsme posílili doprovodný program. Obsahoval čtyři přednášky různého
zaměření, tradiční promítání filmu s diskusí a čtyři kulturní vystoupení. Zdá se,
že zahuštění programu mělo pozitivní důsledek, misie byla možná více chápána jako
akce pro město. Jako velmi přínosné se ukázalo zapojení místních do programu
(varhanní koncert). Ve větším rozsahu než v minulých letech jsme otevřeli kostely.

KATOLICKÁ MISIE 2009
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Celkově vzbudilo otevření (ve dvou případech jinak zcela nedostupných) kostelů
možná největší ohlas z celé misie. Prohlídka kostela je přitom často dobrou příležitostí
k rozhovoru nebo svědectví. Nezapomněli jsme ani na program pro děti. Setkal
se s dobrým ohlasem. Mimořádně pozitivní je skvělá komunikace s rodiči.
Pořád ale máme v programu mezery. Hodně jsme pociťovali, že chybí speciální
nabídka pro mládež a nějaký konkrétní a připravený program pro ty, kdo se začali
„zajímat“.
Výborná byla spolupráce s farností. Stejně jako v předchozích letech se farníci
aktivně zapojili do přípravy, ale i průběhu misie. Vzhledem k malé farnosti šlo o účast
jen několika aktivních farníků, ale pro celou akci to byl velký přínos.
A výsledky? Není zcela obvyklé, že se projeví okamžitě. Víme, že spíš zaséváme,
nejsme poslání sklízet. V Rakovníku bylo vidět velmi pozitivní přijetí akce, což může
mít vliv na postoj k Církvi. Potěšitelný je ale především jeden konkrétní výsledek –
vážně míněná žádost o křest.
Na konec ještě odpovědi na dvě nevyslovené otázky:
Kolik to všechno stálo? Je to neuvěřitelné, ale akce, která na týden zaplnila okresní
město, přišla asi na padesát tisíc. Z toho víc než polovina jsou tiskové materiály, které
musí kvalitou odpovídat běžnému standardu – jinak by je nikdo nebral vážně. Je to
díky tomu, že všichni, misionáři i hosté zajišťující program, pracují zadarmo. Mnozí
naopak ještě přispějí. I tak je ale největší přispěvatel stále naše provincie.
A druhá otázka: můžu tomu nějak pomoci? Samozřejmě více způsoby:
Modlitbou. Kdyby misie nebyla nesena modlitbami farníků, členů všech větví
dominikánské rodiny i dalších přátel, asi by vůbec nebyla.
Účastí. Po celou dobu v rámci týmu nebo třeba zajímavým doplněním nabízeného
programu. Jak misie vyrostla ze skromných začátků, uplatní se stále širší vějíř
charizmat.
Samozřejmě i finančně. Bylo by dobré, kdyby se podařilo sejmout alespoň část
břemene z účastníků a provincie. Dary a sbírky nyní představují ani ne dvacet procent
příjmů a to není moc.
Úplně na závěr bych ještě jednou rád poděkoval všem účastníkům, všem kdo se
podíleli na přípravě, i všem, kdo se za nás modlili. V textu jsem úmyslně vynechal
jména, protože skutečně každý dal do služby tolik, kolik byl schopen. Tedy opravdu
všem dík.
Martin Me2D Rosenbaum
(Další informace a fotografie z misií najdete na http://misie.op.cz.)
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za magistra řádu
za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry zastávající provinční oficia
za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá rozhodnutí
za projekt přestavby pražského kláštera
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 projekt křesťanského knihkupectví OLIVA
za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
za uzdravení sestry Imeldy z jirkovského sdružení LSSD
za naše bratry a sestry působící ve školství
za naše bratry studenty ve Francii
za znojemské mnišky, které hledají nový příbytek
za farnost v Praze na Zlíchově a za misijní středisko na Barrandově
za rozvoj teologie a křesťanské filosofie na Teol. fakultě v Č. Budějovicích
za Petra Postupu, aby našel zaměstnání

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.
ZÁŘÍ
1. Aby Boží slovo bylo lépe poznáváno, přijímáno a prožíváno jako zdroj svobody
a radosti.
2. Aby se křesťané v Laosu, Kambodži a Myanmaru, kteří se často potýkají
s velkými problémy, nenechali odradit od hlásání evangelia svým bratřím
a důvěřovali v sílu Ducha Svatého.
3. Aby se šířila vzájemná úcta a láska mezi náboženstvími v naší zemi cestou
modlitby, dialogu, růstu vzdělávání a vzájemného poznání.
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ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (představenáLudmila Monika Mohelníková)
Stručná rekapitulace činnosti našeho sdružení v 1. polovině roku 2009
V sobotu 2. února 7 členů našeho MS spolu s kaplanem P. Lub. Gorčíkem vyslechlo
velmi poutavou přednášku fr. Dr. Štěpána Filipa o osobnosti a pontifikátu papeže
Pia XI. (Achille Rattiho) – 1922–1939, který důsledně a rázně bojoval proti totalitním
režimům: fašismu, nacismu a komunismu. Stejně otevřeně a přísně odsoudil
pronásledování Kristovy církve, zejména ve Španělsku a v Mexiku, tak jako
pronásledování Židů a všechny projevy holocaustu. Vyjednal velmi důležité
Lateránské dohody z roku 1929 o ustanovení samostatného státu Vatikán, v roce 1928
Konkordát s ČSR a v roce 1933 také s Německem. Vydal řadu encyklik (O manželství, O sociálních otázkách, O misionářském hnutí aj.) Uvnitř církve podporoval
rozvoj umění, studia a vědeckého bádání.
Druhé setkání – 14. března – věnoval fr. Dr. Štěpán Filip v perfektně připravené
přednášce sv. Josefovi, po Panně Marii největšímu světci. Vycházel z postupného
„objevování“ a docenění sv. Josefa už od 15. stol. – zejména řádem františkánů (sv.
Bernardin Sienský), v 16. stol. sv. Terezie z Avilly, sv. František Saleský a další. Pius
IX. prohlásil sv. Josefa za patrona celé církve, České stavy v roce 1654 za ochránce
českého národa, už předtím byl prohlášen hlavním ochráncem Kanady a dalších zemí
či oblastí. Také sv. otec Jan Pavel II. ve své exhortaci vysoko ocenil hloubku působení
a přínosu sv. Josefa sv. rodině. Přednášku se zájmem a zaujetím vyslechlo 17
přítomných posluchačů – 11 z nich členů MS, kteří se pak aktivně zapojili do plodné
diskuse o sv. Josefovi.
Dne 18. dubna – fr. Dr. Štěpána Filipa, přednesl 13 posluchačům velmi zajímavou
přednášku, kterou vlastně pohotově překládal z francouského znění br. Tadeáš
z olomouckého kláštera dominikánů OP. Přednáška byla věnována osobnosti
významného mistra teologie Eckharda, který byl žákem a pokračovatelem sv. Alberta
Velikého, sv. Tomáše Akvinského, který ale také čerpal z bohatého pokladu sv.
Augustina, ale také z arabských učitelů a mystiků, jako např. Aviceny aj. Tento mistr,
velmi vzdělaný, který své učení o Eduardově doktríně, vyjádřené v řadě spisů v latině
či v němčině, zvláště propracováno je jeho 8 základních tématických okruhů, uměl
vždy velmi prostě a srozumitelně vysvětlit svým posluchačům pravdy Božího zjevení
a učení.
Ve dnech 21. – 24. května – stejně jako v minulých letech – opět proběhla velmi
zdařilá a pěkná rekolekce našeho MS, opět v klášteře sester Sv. Kříže v Kroměříži.
11 účastníků – 7 z nich členů MS, vyslechlo a následně promeditovalo i prodiskutovalo 7 přednášek vedoucího rekolekce fr. Dr. P. Štěpána Filipa o Dějinách spásy
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v podrobném rozboru a výkladu tzv. Velkých listů, ale i „pastýřských“ listů sv.
apoštola Pavla. Otec Štěpán vycházel především z listu Římanům, ale doplňoval svá
sdělení citáty a rozbory ze všech 14 listů sv. Pavla., které máme v NZ Písma sv.
i Skutků apoštolů.
Témata přednášek: Boží spravedlnost a dějiny spásy. Etapy dějin spásy. Zdarmadanost ospravedlnění – zdarmadanost spásy. Spásonosný význam Kristova vzkříšení.
Tajemství církve jako Kristova Těla. Křesťanská naděje. Celá rekolekce byla sice
náročná, ale velmi inspirativní a obohacující.
Poslední setkání v sobotu 13. června mělo slavnostní průběh. Při mši sv. složili
dva bratři MS do rukou fr. Dr. P. Štěpána Filipa a představené sdružení ses. Ludmily
Mohelníkové své věčné sliby: fr. Ladislav Manes Tichý a fr. Karel Dominik Staněk
a časný slib na 3 roky složila sestra Jaroslava Klára Kulišťáková z Hážovic. A po mši
sv. na faře před modlitbou sv. růžence jsme obřadem obláčky přijali do sdružení
novou členku Petru Dianu Krupovou z Rožnova pod Radhoštěm. Před tímto obřadem
obláčky jsme vyslechli od otce Štěpána stručnou přednášku – informaci – curriculum
vitae – i úsilí o dosažení svatosti blahoslavené Diany, patronky naší nové členky MS.
Setkání se celkem zúčastnilo 22 osob, z nich 13 členů MS.
fr. Dominik
MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)
http://opolomouc.googlepages.com
Při zářijovém setkání dne 12. 9. 2009 přistoupí k obláčce Eva Křupalová a Jan
Záleský, k časným slibům Jan Pavel Radosta a k věčným slibům Edita Michaela
Kremláčková a Gabriela Zdislava Kollová. Všichni se radujeme a budeme se do slibů
za ně modlit modlitbu k Panně Marii Vranovské.
MS 3. PRAŽSKÉ (představený Petr Ondřej Chaloupský)
Další setkání se koná 14. 9. 2009 – 18:00 růženec, 18:30 mše sv.+ nešpory, cca 19:20
setkání ve velké hovorně. Další program na: http://www.laici3ps.op.cz
MS 4. PRAŽSKÉ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Sejdeme se v sobotu 6. června u sv. Jiljí. Program obvyklý.
MS 5. PRAŽSKÉ (představený Jan Jáchym Beneš)
Setkání našeho sdružení se konají jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek večer u sv. Jiljí.
Každé setkání začíná v 18:30 hodin mší svatou a nešporami, poté následuje další
program ve velké hovorně nebo v kapli svaté Zdislavy. Termíny: 10. 9., 24. 9., 8. 10.,
22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12. („mikulášská“), 17. 12. 2009.
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SETKÁNÍ FORMÁTORŮ LSSD
23.10. – 25.10. 2009 Vranov u Brna
téma: Na počátku bylo Slovo... Sv. Dominik – kazatel milosti
místo konání: duchovní centrum při klášteře paulánů (Vranov u Brna 7, 664 32, tel.
541 239 264, e-mail: dc-vranov@katolik.cz, www.dc-vranov.katolik.cz)
Setkání je určeno především pro všechny, kdo se podílejí na formaci členů LS; bylo
by vhodné, aby každé sdružení mělo na setkání svého zástupce. Setkání je také
otevřeno všem dalším zájemcům. Breviáře s sebou.
Závazné přihlášky e-mailem s uvedením jména, adresy, místního sdružení
a termínu nástupu (pátek večer/sobota ráno) zašlete do 2. 10. 2009 panu
Miroslavu Norkovi na e-mail:miroslavnorek@atlas.cz, tel.: 602768890.
Zasílejte prosím své přihlášky včas a s ohledem na organizaci pobytu je pokládejte za
závazné. Pokud bude vaše účast z nějakého důvodu znemožněna, pokuste se za sebe
nalézt ve sdružení náhradu. Akceptovány budou pouze přihlášky zaslané ve
stanoveném termínu Miroslavu Norkovi, pozdější přihlášky či přihlášky přímo
u ubytovatele nejsou možné. Pokud to půjde, přijeďte nejlépe v pátek před 20:00,
abychom se přede mší svatou stihli ubytovat. Ti, co to nemohou stihnout, ať informují
organizátory, abychom nalezli všem vyhovující řešení.
PROGRAM
pátek 23. 10.
20:00 mše sv. a večerní chvály
21:00 večeře, informační schůzka účastníků
22:00 kompletář
sobota 24. 10.
7:00 mše sv. s ranními chválami
8:00 snídaně
9:00 1. přednáška
10:30 2. přednáška
11:45 modlitba během dne
12:00 oběd, siesta

15:00 3. přednáška
16:30 společná diskuse
18:00 nešpory
18:30 večeře
neděle 25. 10.
7:00 modlitba se čtením a ranní chvály
8:00 mše sv. s místním farním společenstvím
9:00 snídaně
10:00 4. přednáška
11:45 modlitba během dne
12:00 oběd

Součástí programu bude po dohodě prostor pro zpověď, osobní i společnou modlitbu,
adoraci, diskusi apod. Z přednášejících se můžeme těšit na P. Benedikta Mohelníka
OP (Praha), P. Vojtěcha Soudského OP (Plzeň), Tomáše Machulu, PhD., ThD. (TF
JU) a Mgr. Martina Klapetka (TF JU).
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NOVÉ KNIHY

NAKLADATELSTVÍ KRYSTAL OP

KNIHKUPECTVÍ OLIVA

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

Jilská 7, 110 00 Praha 1, tel. 606 657 544, http://oliva.op.cz
e-mail: knihy-oliva@quick.cz, Otevřeno: Po-Pá 10-18 hod.

Nakladatelství Krystal OP publikuje teologickou, duchovní
a filosofickou literaturu. Je svázáno s dominikánským
řádem a sídlí v pražském dominikánském klášteře.
Nakladatelství se snaží, stejně jako řád bratří dominikánů,
sloužit slovem k poznání pravdy. Navazuje na prvorepublikovou dominikánskou edici
stejného jména. Chcete-li nakladatelství Krystal OP finančně podpořit, můžete tak
učinit prostřednictvím účtu Provincie řádu bratří Kazatelů: 6375022/2700, var. symbol
5797825. Předem děkujeme za Váš dar. Jedná se o položku odčitatelnou z daní.
Potvrzení na požádání vystavíme.

Knihkupectví, které se nachází v komplexu pražského
dominikánského kláštera, nabízí kompletní produkci
nakladatelství Krystal OP a nejúplnější nabídku literatury
a časopisů z oblasti křesťanství, judaica, pravoslaví.
Najdete zde rovněž historickou a filosofickou literaturu.
Novinky a kompletní nabídku naleznete v našem internetovém knihkupectví
http://oliva.op.cz. Chcete-li být pravidelně informováni o novinkách, napište nám:
mailto: knihy-oliva@quick.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu a objednávky!

ONLINE KNIHY
Suma teologie ! http://www.krystal.op.cz/sth/sth.php
Jeruzalémská bible ! http://www.krystal.op.cz/jb/index.htm
časopis Amen ! http://www.krystal.op.cz/amen/index.htm
PRODEJNY, KDE KOUPÍTE NAŠE KNIHY

NOVINKY
Benedikt XVI.: Caritas in Veritate
Encyklika o integrálním lidském rozvoji v lásce a pravdě.
KN, brož., 109 str., 99 Kč

knihkupectví OLIVA
Jilská 7, Praha 1, tel.: 606 657 544, http://oliva.op.cz
Otevřeno: Po-Pá 10-18 hod.

Gianfranco Ravasi: Biblické postavy. Liturgický rok s osobnostmi Bible
Kniha je pozoruhodným komentářem k nedělním a svátečním čtením všech tří cyklů
liturgického roku. Autor komentuje jednotlivé perikopy z perspektivy jedné konkrétní
biblické postavy, objevující se v biblických čteních. KN, brož., 334 str., 299 Kč

Knihkupectví u sv. Jindřicha
Jindřišská 23, Praha 1, tel.: 224 212 376, http://www.ikarmel.cz/jindrich
Otevřeno: Po-Pá: 9-19 hod., So: 9-13 hod.

Joseph Ratzinger: Vrchol a pramen. Texty o eucharistii
Publikace je sestavena z promluv a článků Josepha Ratzingera o eucharistii, které
vznikaly v průběhu mnoha let. KN, brož., 151 str., 159 Kč

Knihkupectví u sv. Vojtěcha
Kolejní 4, Praha 6, tel.: 220 181 721, http://svatyvojtech.blogspot.com
Otevřeno: Po-Pá: 8-18 hod.

Sue Mayfieldová: Objevování modlitby
Co je to modlitba a jaké má podoby, jakým způsobem se můžeme modlit a jak
můžeme při modlitbě využít naše smysly. KN, brož., 125 str., 139 Kč

Karmelitánské nakladatelství
http://www.ikarmel.cz
Karmelitánské nakladatelství je naším hlavním distributorem. Má knihkupectví mj.
v Olomouci, Ostravě, Plzni. Na Slovensku naše knihy objednáte též prostřednictvím
Karmelitánského nakladatelství.

Ignác z Loyoly (komiks)
Životopis Ignáce z Loyoly v komiksové podobě. Refugium, brož., 64 s., 120 Kč

Naše knihy lze koupit rovněž v dominikánských klášterech
v Olomouci: Slovenská 14, http://olomouc@op.cz
v Plzni: Jiráskovo nám. 30/814, tel. 377241660, http://plzen@op.cz
v Jablonném v Podještědí: Klášterní 33, tel. 487762105, http://jablonne@op.cz

Francesco Rossi de Gasperis: Pavel z Tarsu. Ježíšovo evangelium
Křesťanství začíná v Jeruzalémě. Mezi vírou Izraele a Ježíšovým evangeliem je
hluboké pojítko. Autor nám tyto souvislosti odhaluje v postavě Pavla z Tarsu,
apoštola národů. Ten ve svém životě proměnil to nejlepší z horlivého farizeje jako
Ježíšův učedník. Pavel, který je nahlížen a studován jako osoba–vzor této proměněné
jednoty a kontinuity, ukazuje, jak Nová smlouva přivádí Mojžíšův zákon k jeho
konečnému dovršení. Refugium, váz., 156 s., 150 Kč
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SALVE. Revue pro teologii a duchovní

NEKROLOGIUM

život

7. září 1949

Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, http://salve.op.cz
e-mail: dominika@diecezehk.cz, tel. 495 063 625

Pro Českou dominikánskou provincii a Biskupství královéhradecké vydává
nakladatelství Krystal OP.
PŘEDPLATNÉ
Revue Salve si můžete objednat na adrese:
distribuce: Postservis, odd. předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, www.periodik.cz;
e-mail: postabo.prstc@cpost.cz, bezplatná infolinka České pošty 800 104 410
distribuce knihkupci: Krystal OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 224 237 750, e-mail:
krystalop@volny.cz
cena jednoho čísla 60 Kč; roční předplatné včetně poštovného 220 Kč, sponzorské 350 a více Kč
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zemřel v plzeňském konventu bratr spolupracovník Ferdinand Prymus. Narodil se
6. února 1871 v Horních Bludovicích ve Slezsku, řeholní sliby složil 18. dubna 1903
v Olomouci. Sloužil Bohu a bratřím v klášterech v Praze, Olomouci a Plzni. Za
1. světové války byl odveden na frontu. Po návratu pracoval ve Znojmě a Plzni. Byl
dovedným řezbářem. Pohřben je v Plzni. Ať odpočívá v pokoji.

25. září 1984
zemřel v Opavě bratr Pavel Jiří Legerský ve věku 35 let. Tajně vstoupil do řádu. Byl
skvělým apoštolem mládeže na Opavsku. Trpěl těžkou dlouholetou nemocí, kterou
obětoval za svobodu církve ve své vlasti. V posledních letech svého života byl
neustále pronásledován Státní bezpečností. To všechno hrdinsky snášel s velkou
důvěrou v Boží prozřetelnost. Je pohřben v Opavě-Kateřinkách. Ať odpočívá
v pokoji.

RES CLARITATIS. Aktuální zpravodajství z katolického světa
Res Claritatis, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, redakce@claritatis.cz
http://res.claritatis.cz, číslo účtu 1683820001/5500
RC MONITOR – zpravodajský čtrnáctideník vydávaný o. s. Res Claritatis pod záštitou České
dominikánské provincie. Noviny jsou zaměřeny na osvětu široké veřejnosti v oblasti života
a postojů římskokatolické Církve jako prevence náboženské nesnášenlivosti a xenofobie.
Periodikum je distribuováno zdarma; jeho vydávání je možné jedině díky zaslaným darům,
které pokrývají náklady na tisk a distribuci. Náklady na jedno číslo činí přibližně 15 Kč, což
ročně znamená 315 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dary lze podle § 15 odst. 1 zákona
č. 586/1992 Sb. uplatnit pro snížení základu daně.
objednávky: Res Claritatis, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, redakce@claritatis.cz
pravidelné zasílání zpráv e-mailem: registrace na http://res.claritatis.cz

Vyšlo 15. číslo RC Monitoru
Vedle tradičního zpravodajství se první zářijové číslo RC Monitoru věnuje také
papežské návštěvě (informace o probíhajících přípravách, texty a modlitby k přípravě)
a Roku kněží (papežův list k Roku kněží, informace a modlitby). Dále zde najdete dva
komentáře: Michaela Freiová se vyjadřuje ke sporu o novou brněnskou mešitu
z hlediska principu trojjedinosti a Matyáš Zrno se zamýšlí nad otázkou spojenectví
KDU-ČSL a Evropské demokratické strany. Následuje rozhovor s P. Josefem
Koláčkem SJ, dlouholetým vedoucím české sekce Vatikánského rozhlasu, který letos
v září slaví 80. narozeniny. V rubrice Homilie je zařazeno kázání Mons. Špidlíka SJ
o Nejsvětější Trojici, zářivém obrazu lidského soužití.

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
4. 9.
4. 9.
5. 9.
6. 9.
6. 9.
7. 9.
19. 9.
26. 9.
28. 9.

S. M. Dominika Kubíková (Brno)
S. M. Ludmila Havlíková (Střelice)
Fr. Petr Semík (Praha)
S. M. Karola Juřicová (Bojkovice)
S. M. Benedikta Hübnerová (Bojkovice)
S. M. Michaela Lokvencová (Praha)
S. M. Eduarda Zubková (Střelice)
Fr. Savio Řičica (Uherský Brod)
Fr. Česlav Plachý (Jablonné v Podještědí)

38. narozeniny
36. narozeniny
38. narozeniny
80. narozeniny
36. narozeniny
38. narozeniny
99. narozeniny
51. narozeniny
65. narozeniny

Všem jubilantům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání.

