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JUBILEUM ZALOŽENÍ ŘÁDU v 1

2016 – JUBILEUM ZALOŽENÍ ŘÁDU KAZATELŮ
„Běda nám, kdybychom nehlásali evangelium!“ (srov. 1 Kor 9,16)

2009 – „Na počátku bylo Slovo“ (Jan 1,1):
Svatý Dominik, kazatel milosti

MILOVAT SVĚT. APOŠTOLSKÝ ŽIVOT
Z Akt generální kapituly provinciálů 2007 v Bogotě

Rozhodnout se pro dialog
78. Kázání řádu je charakterizováno určitými přesvědčeními: podpora svobody,
hledání pravdy, postoj dialogu, důvěra v rozum, pozornost na lidství každého
jednotlivce, naděje na dosažení jednoty, respekt k hledání pravdy každým člověkem.
My sami hledáme pravdu, procházíme nejistotou a častokrát nedovedeme dobře
rozvinout dialog mezi námi a s druhými. Přesto ale věříme, že taková přesvědčení
vlastní kazateli v něm vzbudí poslání povzbuzovat skrze dialog svět naděje a soucitu,
podporovat hodnoty Evangelia a přispět ke zjevování Boží přítomnosti lidem. 

79. Avšak mnohé změny, jež v současnosti zasahují kultury a společnosti, hrozí vyrýt
ve světě „dělící čáry“ (podle vyjádření bratra Pierra Claverie), které protiřečí
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přesvědčením oživujícím naše kázání. Proto při obnově našeho apoštolského života
musíme být zvláště pozorní k následujícím skutečnostem: migrace, mezináboženské
konflikty, deviace některých nových náboženských hnutí, určité těžkosti ekume-
nického dialogu, obavy mladých o jejich budoucnost, nové formy chudoby,
ekologická rizika, narůstání integrismu, útoky proti lidskému životu. Jako kazatelé
chceme navzdory vážnosti těchto skutečností všude tam podporovat dialog. 

80. Z důvodu vážnosti a složitosti skutečností, které byly právě zmíněny, povzbu-
zujeme bratry jak ke studiu, tak i k činnosti, aby se opírali o mezioborovou spolupráci
a spolupracovali se kompetentními odborníky a s institucemi, které se v těchto
oblastech již angažují. 

81. Konstatujeme prvořadou úlohu vědeckého poznání a technologického rozvoje
v proměně našeho světa, proto povzbuzujeme bratry, aby co nejvíce rozvíjeli
pastorační a intelektuální aktivity na tomto poli, kde víra a věda může vést dialog ku
prospěchu jednoho i druhého. 

82. Mezináboženský dialog je jedním z rozhraní, které bylo vyhlášeno kapitulou
v Avile v roce 1986 a na které se chceme i nadále zaměřit. Toto rozhraní, které má 10,15): Poslání kázat
v řádu dlouhou historii, se nás týká i dnes vzhledem oblastem, do nichž přicházíme.
Právě při setkání s těmi, kteří vidí odlišně tvář Boha, objevujme naši skutečnou
identitu „být lidem pro druhé“. Toto setkaní se může vyjádřit spoluprací na aktivitách
pro spravedlivější a lidštější svět, a to ve spojení s ostatními církevními institucemi,
které se toho stejným způsobem účastní. Tím se vytváří pevný základ pro dialog.
Starost o takový dialog nám nesmí dát zapomenout na ty ženy a muže, kteří se
neztotožňují s žádným náboženstvím. 

83. Islámsko-křesťanský dialog se stal jednou z vysoce akutních otázek naší doby
a jednou z velkých výzev pro naše kázání v některých oblastech světa. A to
z rozdílných důvodů: globalizace, nárůst náboženského extremismu, otázky, které
klade náboženský pluralismus a rozmanitost kultur. Někteří bratři se už kompetentně
a odhodlaně s touto výzvou střetávají (Káhira, Istanbul, Lahore, Palermo) a společně
s muslimy rozpoznávají tajemství Božího záměru. Žádáme provincie, aby podně-
covaly povolání pro tento úkol a podporovaly spolupráci s těmito specializovanými
centry. Žádáme též tato centra o rozvoj přizpůsobených prostředků, aby jejich práce
podporovala celkové poslání řádu.  [...]

85. V mnohých částech světa je církev konfrontována s nárůstem nových nábožen-
ských hnutí. Nabádáme bratry, aby ve věrnosti původní tradici našeho řádu při své
intelektuální a pastorační činnosti vědomě usilovali o setkání a o dialog.

www.op.cz

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

2011 „Všichni slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké
Boží skutky“ (Sk 2,11): Kázání a kultura / Komu-
nitní 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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DOPIS BRATŘÍM KAZATELSKÉHO ŘÁDU

„Vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8)

Moji drazí bratří,
Boží spolupracovníci v hlásání Kristo-
vy radostné zvěsti (srov. 1 Sol 3,2), 

před zakončením úřadu, který mi byl
svěřen, jsem se chtěl zamyslet nad
životním cílem našeho povolání. Adre-
suji tento dopis zvlášť bratřím. Vím, že
mé kontemplativní sestry, řeholnice
i laici náležející k dominikánské rodině
mohou číst tyto stránky a aplikovat je na
svůj život a na své poslání. 

Přiznám se, že když jsem pomyslel
na tuto kazatelskou službu, byl jsem
nejprve v pokušení se jí vyhnout a vydat
se opačným směrem jako nový Jonáš.
Nicméně když jsem rozjímal o rozma-
nitých prozřetelnostních stránkách

svého života a protože jsem těžil ve všech těchto letech ze styku s tolika bratřími
a sestrami celého světa, povzbudilo mě to, abych vám napsal a podělil se s vámi
o něco ze své zkušenosti. Skutečně, v historii mého života jsou stránky, které
prozřetelnostně daly osnovu mému řeholnímu povolání. 

Bratr mezi bratřími
Narodil jsem se jako osmý syn v rodině se 14 dětmi (bylo v ní 13 chlapců a jedno
děvče) a věřím, že to byl skutečný úvod, „introit, vstup“, do komunitního života,
neboť jsem od začátku žil s bratry. 

Od svých 6 do 18 let jsem studoval v koleji, kterou vedli maristé v Buenos Aires
v Argentině. Tam jsem vychodil základní a střední školu. Jak mnoho jsem se od nich
naučil! Mohu vám říci, že jsem potkal bratry, kteří mi pomohli objevit smysl
obětavosti, prostoty a lásku k Ježíši a Marii. Zkrátka, objevil jsem, co je řeholní
zasvěcení a svatost! Vedle jejich přítomnosti ve škole chovám v paměti jiné obrázky
jejich bratrského života v komunitě: jak se k nám přidávali ve sportu, při hrách
a zotavení; jejich tiché pilné studium v místnosti, kde si připravovali své vyučování;
modlitbu růžence večer na konci každého školního dne, když jsme chodili společně

v dlouhé řadě na obrovském dvoře koleje (v té době tam nebyli studenti ani žádný
povyk). 

Přiznám se vám, protože chci předat vašim srdcím něco, co je zakořeněno v mém
vlastním, že v oněch letech jsem poprvé pocítil jistý zájem o řeholní povolání. Bylo
mi teprve 10 let, když jsem řekl mamince, že chci být „jedním z nich“: Bratrem (ale
s velkýmí písmeny!)! V té době jsem dostal darem první „životopis světce“: „Fray
Escoba – Život sv. Martina de Porres“. Tento bratr dominikán tedy jaksi poznamenal
mé povolání. Prozřetelnost to zařídila, že noviciát dominikánské provincie v Argen-
tině, kam jsem vstoupil v únoru 1980, byl umístěn v převorství, které neslo jeho
jméno. 

V tomto období, které se vyznačuje oslavou 800. jubilea od založení první
komunity dominikánských mnišek v Prouilhe, prožíváme dobu plnou naděje, neboť
spějeme k oslavě 800 let od schválení řádu Honoriem III. (22. prosince 1216). 

Když čteme historii svatého Dominika, připomínáme si, že v březnu 1206 vyslanci
Inocence III., kteří měli kázat proti „albigenské“ nebo „katarské“ herezi v jižní
Francii, byli shromážděni v Montpellier. Sešli se tam s jinými preláty a biskupy toho
kraje. Byli už uprostřed svého rokování, když uvítali Diega, biskupa z Osmy ve
španělské Kastilii. Dominik Guzman, podpřevor katedrální kapituly v Osmě,
doprovázel svého biskupa. Papežští vyslanci znali dobrou pověst kastilského biskupa
a diskutovali s ním, jak nejlépe čelit bludu. Když Diego viděl jejich družinu, navrhl,
aby přijali apoštolskou formu kázání v evangelijní chudobě a strohosti, a zdůrazňoval
důležitost příkladu. Diego a Dominik začali praktikovat tento způsob života a zřekli
se každé známky vnější moci. Jordán Saský nám říká, že „od té chvíle začal být
Dominik nazýván ne už podpřevor, ale bratr Dominik“ (Libellus, č. 21).(1)

Protože i já jsem bratr mezi bratry, chci vám nabídnout tyto stránky jako někdo,
kdo prostě myslí nahlas. Zvu vás, abyste trochu víc uvažovali o „perle“ nebo
o „pokladu“ řádu, jako lidé, kteří chtějí stále objevovat „šířku a délku, výšku
a hloubku“ dominikánského bratrství. 

Bůh je trojice (vzor „rodiny“ a „komunity“) a jeho bytí se projevuje rozmanitě –
účastí – ve stvoření. Avšak toto neruší ani „nerozpouští“ jeho Bytí v bytí jeho tvorů.
Bůh zjevuje sám sebe ve stvoření, v dějinách spásy a v řádu milosti... různým, ale
podobným způsobem, analogicky! 

V listu Židům čteme: „Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti
k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze
svého Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět“ (1,1–2). Syn
nám zjevuje Otce a učí nás nazývat ho s láskou „Abba“, jak ho sám nazýval. Syn nám
připomíná: „Vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). 
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September 30, 2009 Na našem putování k roku 2016 nás Prozřetelnost vyzývá,
abychom si v příštím roce připomněli jednu základní událost našich dějin: 500 let od
založení roku 1510 první komunity v Americe na ostrově „La Hispaniola“, o který se
dnes dělí Dominikánská republika a Haiti. Není zapotřebí zdůrazňovat důležitost
tohoto založení. Všichni vzpomínáme na silná kázání bratří, kteří byli členy této
komunity, spolu s jejich převorem Fray Pedro de Cordoba. Naši bratři teologové
v Salamance vážně uvažovali o mnoha výzvách, které předkládala evangelizace
v tomto „Novém světě“. Naši misionáři v Americe správně poukazovali na tyto
provokace a pranýřovali je, a profesoři objasňovali zásady jejich rozlišování. Všichni
byli bratři, každý z nich bez rozdílu. Současně dominikánské bratrství zahrnovalo
nejen ty, kdo trpěli útlak a násilí (původní zotročené obyvatele Nového světa), ale také
žáky nebo studenty bratří, kteří byli profesory v Salamance. 

Když uvažujeme o ideálech Francouzské revoluce, která měla tak veliký vliv na
jednání těch, kdo bojovali za nezávislost amerických národů, můžeme je shrnout do
známých slov: „volnost, rovnost, bratrství“. Musíme připustit, že přes silný
antiklerikální kontext, z něhož tato hesla vyšla, jsou to – jak říkával Jan Pavel II. –
vysoce platné výrazy a mají dokonce zvláštní křesťanskou náplň. Toto je správné
a logické ohodnocení, neboť Evropa živila a utvářela svou kulturu na základech
a zásadách apoštolské víry. I když ti, kdo velebí Francouzskou revoluci, jsou často
v konfliktu s církví, nemohou popřít, že jsou poplatní jejímu duchu . (2)

Od roku 1220 se řád vždycky snažil rozpoznávat smysl svého bratrského života
a poslání v nových kulturních, historických a zeměpisných souvislostech, ve světě,
který se ustavičně mění. Generální kapituly se vždy snažily vycítit tep světa a života
řádu, nahlížet vývoj zemí, ve kterých byli bratři přítomni, cítit s církví a ze srdce
církve, protože svatý Dominik vždycky chtěl, aby jeho dílo bylo zasazeno doprostřed
církve. Na pařížské generální kapitule roku 1256 prohlásili kapituláři, že naši bratři
se mají nazývat bratry kazateli a ne jinak . (3)

V posledních desetiletích generální kapituly, vždy inspirovány učením církve ,(4)

projednávaly a definovaly věci týkající se řeholního života a bratrského života
v komunitě . Poslední magistři řádu nám také posílali listy nebo důležitá poselství(5)

na tentýž námět . (6)

Nehodlám zde předkládat soustavné pojednání o „dominikánském bratrství“. Text,
který jsem citoval, sloužil k zdůraznění vývoje tohoto tématu v naší historii. Ale chtěl
bych se zeptat sebe i vás: „Co to dnes znamená být bratrem?“ a zamyslet se nad
některými stránkami našeho bratrství. Udělám to pomocí „biblického obrazu“, který
nám pomůže promodlit, promeditovat, promyslet tuto otázku a odpovědět na ni. Proto
vás vyzývám, abyste společně se mnou objevili jisté rysy vnitřního terénu našeho
bratrství za vedení zcela zvláštního „bratra“ Josefa, syna Jakubova, „snílka“.

JOSEF
(Snílek)
Jeho historie ve skutečnosti závisí na historii jeho otce Jakuba. Jeho smrt je doslovem
dějin patriarchů a úvodem k vyprávění Exodu. Jeho jméno není zahrnuto, když Bůh
zjevuje sám sebe nebo když se použije formule „Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův“.
V Josefově životě nejsou žádné okázalé Boží zásahy. Josef ani nemluví důvěrně
s Bohem jako jeho předkové Abrahám, Izák a Jakub, ani nedostává žádné nové
zjevení nebo potvrzení Božího přislíbení. A přece je Bůh přítomen v každé opravdové
události jeho života. V Josefově životě Bůh dokonce používá hříchy lidí ve prospěch
tohoto našeho „bratra“. Dále prostřednictvím Josefova života Bůh tajně připravoval
zrození svého vyvoleného národa, národa pozůstávajícího z bratří, národa, který
přivede ke svobodě. Nejsou tedy bratrství a svoboda základní charakteristikou našeho
povolání? 

Naše denní zkušenost nás učí: hřích nás odděluje od Boha a staví nás proti němu;
odděluje nás od našich bratří a staví nás proti nim; odděluje nás od stvoření a staví nás
proti němu. Zdá se, že toto je fotografický snímek naší doby. V mnoha realitách, ve
kterých jsme přítomni, zasahuje tato rána nebo toto rozdělení velmi hluboko vinou
naší lidské nevědomosti a slepoty. Jak aktuálně znějí troufalá a pomstychtivá slova
Lámechova k jeho ženám Ádě a Sile: „Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za
svou jizvu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech sedmdesátkrát
a sedmkrát“ (Gn 4,23–24). 

V historií patriarchů jsem uvedl trojí rozdělení, abych už postupně nastartoval
opětné „spojení“, a ony tři rány se začaly hojit. Abrahámova poslušná víra obnovila
vztah s Bohem, Jakub se smířil se svým bratrem Ezauem. Josef žil velmi prostě
a denně v Boží přítomnosti, smířil se se svými bratry a naučil se, jak zacházet
velkodušně s dobry stvoření, aby to bylo správné, spravedlivé a moudré. Josef byl
vskutku čestný muž, loajální, neúplatný a schopný odpouštět. Přistupoval k sociálním
a politickým záležitostem spravedlivě, rovnoměrně rozděloval statky a každému
poskytoval živobytí. 

I. Josefovy sny
(Naše vlastní sny)
Josef je nazýván „snílkem“, ačkoli je to často poněkud zlehčující. Zdálo se, že ho jeho
bratři nenávidí. Snažili se ho ignorovat a nechtěli ho ani pozdravit. Třebaže Josef
míval sny a svěřoval se s nimi svým bratrům, oni jim nerozuměli. Vysmívali se mu
a odmítali ho. 

Nemám v úmyslu mluvit k vám jako odborník na vykládání snů. Ale je pravda, že
slovo „sen“ může platit i o našich tužbách, očekáváních a nadějích! Někdy nás náš
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každodenní život nutí věnovat příliš mnoho pozornosti snům. Mohou nás klamat jako Řeholní život nám dává možnost sdílet o své sny s druhými, protože „ti ostatní“
přeludy! Jsou liché a prchavé! My sice můžeme být v pokušení dát na to, co nám a „ti druzí“ jsou naši „bratři“! Vyprávíme spolubratřím o svých snech? Co nám v tom
ukazují, ale přesto nás kniha Sirachovcova upozorňuje, že je jen jedna výjimka: překáží? Jako tolik jiných řeholníků a řeholnic zvolili jsme si životní cestu, která si
„nejsou-li sny poslány Nejvyšším jako navštívení“ (Sir 34,1–7). sice podržuje jisté „mnišské“ nebo „řádové“ observance (srov. LCO 39–40), ale

Všichni jsme vstoupili do řeholního života se srdcem plným snů. Ale když se
ohlížíme na vykonanou cestu, vyvstanou nám v mysli všelijaké otázky. Co jsme
s těmito sny udělali? Kde skončily? Proč jsme se jich tak snadno vzdali? 

Vraťme se k dějinám. Josefovi bratři nechápali jeho sny a žárlili na něho – byl to „nechceme“ sdělit své sny spolubratřím, měli bychom se raději stát vagabundy
otccův miláček. Josefovy sny se jim zdály jako noční můry. Totéž se někdy stává nám (dezorientovanými a bez cíle), uprchlíky (hledajícími někoho mimo konvent, kdo by
v našich komunitách. Vypadalo to, že Josefovi bratři vykládají jeho sny „odborně“. nám naslouchal); nebo cizinci, hosty ve vlastním domě (ztrácíme své orientační body
V našem kontextu se to obyčejně stává, když prožíváme svůj bratrský vztah jen jako a nevíme, jak si počínat). 
„povznesení“ nebo „potrestání“. V tomto ohledu to vypadá, že nás víc zajímá, „kdo
je největší“, tak jako mezi apoštoly! (Srov. Lk 9,46). 

Ačkoli Josef byl Jakubův oblíbený syn, ani jeho otec mu plně nerozuměl. Jakub tajemně vedla. Josef byl pastevcem jako jeho bratři. My máme také totéž povolání.
prostě „o všem přemítal“ (jako Maria, Ježíšova matka, když ji navštívili pastýři po Všichni jsme bratři kazatelé. Když děláme všichni totéž, je nám někdy tvrdé přijmout
narození jejího syna, nebo když spolu se svým manželem Josefem, také mužem snů skutečnost, že někdo je odlišný. Toto je velká výzva. Zdá se, že za našich dnů jistý
a nočních můr, nalezla Ježíše v chrámě mezi učiteli Zákona). „individualistický narcismus“ vyžaduje „stádovou masku“. Vytvářejí se skupiny, jako

Naše komunitní, konventní, provinční setkání nebo generální kapituly nám
poskytují příležitosti, kdy se můžeme ptát sami sebe a společně hledat odpovědi na
tyto otázky. Na začátku dějin spásy (po prvotním hříchu a po první bratrovraždě)
položil Bůh dvě otázky, jednu Adamovi a druhou Kainovi. V této plodné době, ve
které žijeme, by měl každý z nás a vůbec řád jako celek odpovědět na tytéž otázky:
„Kde jsi?“ (Gn 3,9); „kde je tvůj bratr?“ (4,9). V komunitním životě se tyto postoje obvykle vyjadřují větami jako: „Zde se to

Řád má před sebou novou generální kapitulu . Bratři z celého světa se opět(7)

setkají, aby odpověděli na tyto otázky. Kapituláři dostanou od našich komunit to, co
můžeme nazvat „mandátem“ (jako ho dal Jakub svému nejmilejšímu synovi): „Jdi
a podívej se, je-li s tvými bratry a s ovcemi všechno v pořádku, a podej mi zprávu“
(Gn 37,14). Josef jako mnohý snílek bloudil dezorientován po polích. Ve vyprávění
knihy Genesis, jak se zdá, někdo vrátil Josefa do reality otázkou: „Co hledáš?“ Josef
odpověděl: „Hledám své bratry. Pověz mi, prosím, kde pasou...“ (Gn 37,15–16). V této souvislosti se tážu sám sebe: Proč chceme, aby se dnes lidé stali bratřími
Nechci se pokoušet příliš znásilňovat text, ale myslím, že obě otázky nám skýtají kazateli? Máme v této chvíli svých dějin odvahu uvítat bratry, jako byli ti, které jsme
rámec, který nám pomáhá hlouběji pochopit život a povolání „snílka“ (život obdivovali v minulosti pro jejich velkou vášeň pro Boha a pro evangelium? 
a povolání, které Josef objeví jasněji, hlouběji a realističtěji až po letech). Opakuji,
tyto otázky si klademe dnes a kapitula se pokusí na ně odpovědět. 

Jeho bratři ho zdálky spatřili a řekli: „Hle, přichází ten snílek...“ A: „Uvidíme, co
bude z jeho snů“ (Gn 37,19–20). 

nezavazuje nás nutně k určité úloze, službě, k určitému místu, poslání atd. Jsme
„tuláky“, poutníky, žebráky pravdy. Tito tuláci žijí životem apoštolů, vědí, že byli
posláni do světa, a proto vědí, kam jdou. Důvěřují tomu, který je poslal, a proto milují
místo, kam jsou posláni. Když přijdeme do nějakého konventu a „nemůžeme“ nebo

Josef trpěl, protože ho jeho vlastní bratři odmítali. Ačkoli nechápal, co se to s ním
děje, postupně si uvědomoval, že Bůh jej neopustil. Opravdu, Prozřetelnost ho

gangy, divoké bandy, tlupy nebo fanoušci, nadšenci. Ve skutečnosti jsou to uzavřené
skupiny, i když si úzkostlivě vytvářejí společné zvyky a vzory chování, z nichž
vznikají nové společenské mýty. Nejsou mezi nimi rozdíly, ledaže zdůrazňují svou
totožnost a různým způsobem odmítají ty, „kdo nepatří k naší skupině“. Toto se stalo
mladému a poněkud nesnášenlivému apoštolu Janovi! (Srov. Lk 9,49 a 9,54). 

vždycky dělalo takhle“, „když se ti to nelíbí, můžeš jít“. Toto je laciné a dokonce
paradoxní. Řeholních povolání je teď nedostatek (alespoň někde, v některých zemích
nebo krajích). A zatímco prosíme Pána, aby nám poslal mnoho svatých povolání,
zkoumáme jeden druhého jako mikroskopem (ovšem, že nemluvím o nutném procesu
rozpoznávání povolání). Můžeme si myslet, že bychom snad byli raději, kdyby k nám
„tihle“ nepřicházeli se svými balíky otázek, snů, přání a způsobů, jak „být bratry“. 

(pokračování příště)
Řím, 8. srpna 2009 
Slavnost sv. Otce Dominika 

fr. Carlos A. Aspiroz Costa OP
magistr řádu
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Poznámky
(1) Bl. Jordán Saský, Knížka o začátcích kazatelského řádu, č. 21. 

(2) Srov. Jan Pavel II., Promluva na letišti v Tarbes (14. 8. 2004); Promluva k francouzským
biskupům na návštěvě ad limina (12. 8. 1997); a mnoho jiných podobných textů. 

(3) „Naši bratři mají být nazýváni kazateli, a ne jinak.“ Srov. Akta generálních kapitul 1256,
ed. B. M. Reichert, díl I (Řím 1898) 81. 

(4) Poukazuji na nejdůležitější: II. vatikánský koncil, Lumen Gentium (1964), kap. VI,
Perfectae caritatis (1965); Pavel VI., Evangelica testificatio (1971); Jan Pavel II., Redemptionis
donum (1984), Vita consecrata (1996); Kongregace pro řeholníky, Essentialia elementa (1983);
Congregavit nos in unum Christi amor (1994); Začít znovu od Krista (2002); Faciem tuam,
Domine, requiram (2008). 

(5) Srov. ACG 1977 (Quezonopoli) Cap. IV – De vita nostra religiosa in mundo hodierno;
ACG 1980 (Walberberg) Cap. IV – De vita nostra religiosa in mundo hodierno, Cap. V – De
Vita Communi; ACG 1983 (Romae) Cap. XIII – De gubernio et vita religiosa; ACG 1986
(Abulensis) Cap. VII – De vita religiosa; ACG 1989 (Oakland) Cap. II – De vita communi;
ACG 1992 (Mexici) Cap. III – De vita communi; ACG 1995 (Calarogae) Cap. III – De vita
communi fraterna; ACG 1998 (Bononiae) Cap. III – De formatione et vita communi; ACG 2001
(Providentiae) Cap. IV – De vita contemplativa – de vita communi; ACG 2004 (Cracoviae) Cap.
IV – De vita communi; ACG 2007 (Bogotae) Cap. IV – Passion for the Dominican life – Life
of the brethren. 

(6) Fr. Vincent de Couesnongle, La dimension contemplative de notre vie dominicaine (1982
– IDI č. 200); fr. Damian Byrne, The common life, (1988 – IDI č. 262); br. Timothy Radcliffe,
Freedom and responsability – Towards a spirituality of government (1997 – IDI č. 353),
Promise of Life (1998 – IDI č. 361). 

(7) Dá-li Bůh, bude to 287. generální kapitula; srov. Innocentius Taurisano, Hierarchia Ordinis
Praedicatorum – Prima pars (Řím 1916) 18–25; srov. Angelus Walz OP, Compendium
Historiae Ordinis Praedicatorum (Řím 1958) 699–700. 

IX. SETKÁNÍ
ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ RODINY
10. 10. 2009 Hradec Králové

PROGRAM
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
11:00 NA POČÁTKU BYLO SLOVO – SVATÝ DOMINIK, KAZATEL MILOSTI

– fr. Štěpán Filip OP 
12:15 PROJEKT ČESKÉ JERUZALÉMSKÉ BIBLE – fr. a Dominik Duka OP
12:45 ANDĚL PÁNĚ, SEXTA, SPOLEČNÝ OBĚD
14:30 MÉDIA – MODERNÍ KAZATELNY – režisér Jiří Strach
15:30 SETKÁNÍ VE SKUPINKÁCH
* Postavení ženy ve společnosti a církvi se zřetelem ke kázání

– Sr. Benedicta Hübnerová OP
* Setkání se Svatým otcem Benediktem XVI. ve Vladislavském sále

– fr. a Dominik Duka OP 
* Hlásání v médiích – Jiří Strach 
* Adorace v kapli – fr. Cyprián Suchánek OP 
17:00 NEŠPORY, SALVE REGINA, LITANIE, O LUMEN

Po skončení hlavního programu následuje večerní agapé a Dominikánský klub
v biskupské rezidenci.
Hlídání dětí je zajišteno po celý den v Novém Adalbertinu. 

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

Prosba o finanční příspěvky na zajištění setkání

Prosíme vás, bratři a sestry, o finanční příspěvek na organizaci setkání (pronájem
sálu, ozvučení, příprava materiálů, nákup občerstvení, ...). Všechny dary budou
náležitě vyúčtovány; můžeme vám také vydat potvrzení o daru církevní organizaci
snižujícím základ daně (potvrzení vystaví na požádání sr. Ester, viz adresa redakce).
Finanční spojení: 122918389/0800 (ČS), var. symbol 687
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Prosba o pomoc se zajištěním občerstvení

Prosíme vás, bratři a sestry, všichni, kdo můžete, přivezte s sebou cokoli dobrého pro
obohacení společného stolu – vše bude vítáno.

Prosba o pomoc s přípravou a organizací setkání

Hledáme dobrovolníky, kteří by mohli pomoci s přípravou a organizací setkání již ve
čtvrtek nebo v pátek odpoledne/večer; nocleh pro ně bude zajištěn; hlaste se prosím
u sestry Dominiky.

Prosba o pomoc s asistencí při mši svaté v katedrále

Hlaste se u Jana Jáchyma Beneše (jachym@op.cz).

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

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

Příští setkání se bude konat 23. 11. 2009 od
17:00 h. v kostele sv. Jiljí a pak ve velké
hovorně.

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.

Setkání po nedělní bohoslužbě
Každou neděli mají návštěvníci nedělních
bohoslužeb příležitost k neformálnímusetkání
po mši svaté v 18:30 ve velké hovorně klášte-
ra. Hovorna je otevřena 1,5 hodiny po skon-
čení bohoslužby. Můžete se zde setkat
s přáteli a známými z farnosti i s celebrujícím
knězem. Je zde možnost uvařit si kávu nebo
čaj. Setkání nejsou nijak moderována, jde
o pouze o poskytnutí prostoru těm, kdo si
chtějí pohovořit s druhými.

Mariina legie 20. 10. v 19:30 pokračování přednášek spoje-
Mariina legie u sv. Jiljí pořádá v sobotu 3. 10. ných s diskuzí z cyklu „ČLOVĚK A PŘÍ-
2009 v 17:00 u nové sochy P. Marie v Celet- RODA“. Na téma „Je kultura pokračováním
né Mariánskou pobožnost, která pokračuje přírody jinými prostředky?“ bude hovořit
u sv. Jiljí v 17:45 litaniemi, růžencem a od Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., český
18:30 mší svatou. biolog, filozof a spisovatel, zabývající se

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

8. 10. v 19:15 Filmový klub: Postupně
shlédneme 10 filmů Krzysztofa Kieślowského
na téma Deseti Božích přikázání: souhrnně
nazvané „DEKALOG“. Film bude vždy
uveden krátkým slovem k jeho tématu. Tento-
krát bude promítáno „přikázání první“ – Já
jsem Pán, Bůh tvůj! Nebudeš mít jiné bohy
kromě mne, kterým by ses klaněl. Jedná se
o unikátní výtvor a sérii brilantních hodi-
nových filmů. Každý nabízí úžasný příběh
volně inspirovaný jedním z přikázání a každý
film je událostí sám o sobě. Předvádí se zde
celá polská herecká elita. Každý díl točil jiný
kameraman. Některé části jsou zdrcující, jiné
odlehčené. Navíc jsou příběhy zasazeny do
všech možných oblastí života, od nemocnice
po školství, a také různými koníčky od filate-
lismu po horolezectví. Pokaždé je film vytvo-
řen a napsán realisticky. Jsme svědky neoby-
čejných příběhů obyčejných lidí.

zejména dějinami biologie, vztahem přírody
a kultury, humánní etologií, biologickou
estetikou. Působí na Katedře filosofie a dějin
přírodních věd Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy. Akce se koná v sále kláštera.

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
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 zasí-
lat 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

Růžencová pouť v Uherském Brodě
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) 
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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 

Víkendová rekolekce  
Sestry dominikánky srdečně zvou děvčata ve věku 14 – 19 let na víkendovou
rekolekci  „Kristus Král“
pátek 20. 11. (17:30)  –  neděle 22. 11. (14:00) 
Konvent sester dominikánek, Černá 14, Praha 1 
Společné povídání; modlitba a adorace; domácí kino; výlet do přírody aj. 
100,- Kč (příspěvek na stravu) 
Vzhledem k limitovanému počtu účastníků je třeba se předem přihlásit, a to buď
e-mailem roberta@ dominikanka.cz  nebo prostřednictvím SMS  731 203 817 u sestry
Roberty OP     
Doprava: metrem zastávky Karlovo náměstí nebo Národní třída; tramvají zastávky
Lazarská nebo Národní třída 
 
  

Obláčka  
V den památky Panny Marie Královny 
se konala v naší kapli sv. Dominika v Praze na Černé ulici 
obláčka, 
při níž přijaly postulantky 
Petra Kleinwächterová a Markéta Bobálová
hábit naší řeholní rodiny a nová jména 
SM. Jordána a SM. Alberta.
Sestrám novickám vyprošujeme radost z Božího povolání 
a plnost darů Ducha svatého na další cestu.
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PROSBY O MODLITBY

˜ za magistra řádu
˜ za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry zastávající provinční oficia
˜ za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá rozhodnutí
˜ za 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.

ŘÍJEN
1. Aby neděle mohla být prožívána jako den, kdy se křesťané shromažďují k slavení

Eucharistie a k posílení jednoty se vzkříšeným Pánem. 
2. Aby všechen Boží lid, kterému Kristus svěřil poslání jít a hlásat evangelium

všemu stvoření, obětavě přijal svoji vlastní misionářskou zodpovědnost a po-
važoval ji za nejvyšší službu, kterou může lidstvu nabídnout. 

3. Aby církev a stát spolupracovali v úsilí o rozkvět našeho národa na účinném řešení
problémů každého člověka. 

LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ

MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)
http://opolomouc.googlepages.com
Program setkání:
3. 10. 2009 Setkání v Přerově u františkánských laiků 
10. 10. 2009 Setkání dominikánské rodiny v Hradci Králové
23. – 25. 10. 2009 Setkání formátorů LSsD na Vranově u Brna 

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 ZNOJMO (představená Kateřina Drahomíra Duroňová)
Dne 13. září 2009 složila slib života podle Stanov LSsD naše sestra Anežka Jana
Kordišová.

MS 3. PRAŽSKÉ (představený Petr Ondřej Chaloupský)
Informace o společných setkáních najdete na http://www.laici3ps.op.cz.

MS 4. PRAŽSKÉ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Sejdeme se v sobotu 3. října 2009 u sv. Jiljí. Program obvyklý.

MS 5. PRAŽSKÉ (představený Jan Jáchym Beneš)
Dne 21. září 2009 jmenoval otec provinciál Benedikt Mohelník OP řádovým
asistentem našeho sdružení fr. Antonína Krasuckého OP.
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: 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. 15:00 3. přednáška
20:00 mše sv. a večerní chvály 16:30 společná diskuse 
21:00 večeře, informační schůzka účast- 18:00 nešpory
níků 18:30 večeře
22:00 kompletář

sobota 24. 10. 7:00 modlitba se čtením a ranní chvály
7:00 mše sv. s ranními chválami 8:00 mše sv. s místním farním společen-
8:00 snídaně stvím
9:00 1. přednáška 9:00 snídaně
10:30 2. přednáška 10:00 4. přednáška
11:45 modlitba během dne 11:45 modlitba během dne
12:00 oběd, siesta 12:00 oběd

neděle 25. 10.

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), Tomáše Machulu, PhD., ThD. (TF JU) a Mgr. Martina Klapetka (TF JU).

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

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. 

NOVÉ KNIHY

Plánovací diář 2010
Český národní a řádový provinční kalendář
s informacemi o mešních čteních na každý den.
Formát A6, uspořádání po týdnech,
prostor pro denní záznamy
brož., 75 Kč

KNIHKUPECTVÍ OLIVA
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.

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!



20 v NOVÉ KNIHY SALVE / RES CLARITATIS v 21

NOVINKY

Ewa Wipszycka, Szymon Hizycki OSB: Mniši – nejen ti svatí...
Rozhovor o prvních mniších na egyptské poušti.
Benediktinské arciopatství, váz., 140 str., 250 Kč

Řehoř z Nyssy: Proč neříkáme, že jsou tři bohové
V pojednávní pro Ablabia shrnuje Řehoř kappadockou trojiční nauku o jediné
přirozenosti a třech osobách či hypostazích v křesťanském božství.
Oikoymenh, váz., 108 str., 138 Kč

Jaroslav Cuhra ml.: Svědomí paměti
Kniha o životě a díle architekta, filosofa, křesťanského politika, vlastence a dlouho-
letého vězně cesty svědomí. Poznání, váz., 214 str., 240 Kč

Ctirad Václav Pospíšil OFM: Ježíš Kristus – Pravda dějin
Trojiční a christocentrická teologie dějin. KN, brož., 134 str., 199 Kč

James J. Galvin: Život Jana Nepomuka Neumanna
Strhující hrdinský příběh. KN, váz., 301 str., 289 Kč

Anselm Grün: Velepíseň na lásku
V Bibli se o lásce hovoří na mnoha místech. Ve Starém zákoně patří k nejznámějším
Šalamounova Velepíseň, neboli Píseň písní, v Novém zákoně pak Velepíseň na lásku
apoštola Pavla. Z obou textů vychází A. Grun a vykládá je pro dnešní dobu.
KN, brož., 127 str., 139 Kč

Jean Vanier: Jako muže a ženu je stvořil
Autor v této knize zkoumá zdroje a hodnotu lidské sexuality z hlediska křesťanské
antropologie. KN, brož., 207 str., 229 Kč

Paula Rinehatová: Lepší než mé sny
Kniha Lepší než mé sny pomáhá ženám čelit strachu ze zklamání, vypořádat se se
zneklidňujícími vyrušeními v životě, postavit se na vlastní nohy, najít svobodu
milovat problematické lidi. Návrat domů, brož., 157 str., 195 Kč

Marie Svatošová: Normální je věřit
V osmdesáti intimních rozhovorech s Pánem autorka názorně ukazuje způsob, jak lze
krok za krokem lépe poznávat Boha i sebe sama. KN, brož., 91 str., 89 Kč

SALVE. Revue pro teologii a duchovní
život
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

v v v

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 19. číslo RC Monitoru
Toto číslo RC Monitoru je celé věnováno návštěvě Svatého otce Benedikta XVI.
v České republice. V první části je podrobné zpravodajství z prvních dvou dní
papežské návštěvy, v další části jsou záznamy některých papežových promluv (ze
setkání s rodinami v chrámu Panny Marie Vítězné, ze setkání s veřejnými činiteli ve
Španělském sále Pražského hradu a z brněnské bohoslužby) a v rubrice Věroučné
otázky jsou texty pojednávající o papežství. V dalším čísle bude pokračovat zpravo-
dajství z posledního dne papežské návštěvy, budou otištěny další promluvy
Benedikta XVI. a komentáře týkající se této významné události.
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NEKROLOGIUM PROSBA ZA CÍRKEV A ZA PAPEŽE

7. října 1969

zemřel v Grono u Graubünden ve Švýcarsku P. Augustin Jan Scherzer. Narodil
se 2. června 1901 ve Vídni v Rakousku, sliby složil 15. srpna 1920 v Olomouci.
Studoval v Olomouci a Římě.  5. července 1925 přijal v Olomouci kněžské
svěcení. Působil jako kazatel a submagister noviců v Olomouci a spolupracoval
v redakci Na hlubinu. Na řádovém učilišti vyučoval církevní dějiny a pastorální
teologii. S nadšením se věnoval rovněž lidovým misiím. V letech 1936-1943 byl
převorem ve Znojmě a vikářem České provincie pro konventy v zabraném
sudetském území. Po 2. světové válce, jako člen německé národnosti, musel
opustit Československou republiku. Odešel do Švýcarska, odkud byl v roce 1947
povolán do Říma. Pracoval jako knihovník na Angelicu a byl spirituálem
v mezinárodním konviktu sv. Tomáše. Krátce před svou smrtí odešel do Grono,
kde náhle zemřel. Pohřben je v Grono. Ať odpočívá v pokoji. 

24. října 1939

zemřel v Plzni P. Bruno Bárta. Narodil se 2. června 1863 v Javornici v Čechách,
vystudoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou a v roce 1884 vstoupil
v Olomouci do řádu. Sliby složil 5. října 1885 a po vykonaných studiích ve Vídni
byl vysvěcen 25. července 1889. Působil jako kaplan a katecheta v Praze. V roce
1895 byl ustanoven představeným v Uherském Brodě a po skončení kadence
novicmistrem a podpřevorem v Olomouci. 1901 byl znovu jmenován předsta-
veným v Uherském Brodě, ale už o rok později byl zvolen za převora v Praze.
Jeho zásluhou byl vybudován klášter s kostelem Panny Marie Růžencové v Plzni.
P. Bruno byl jmenován v roce 1910 prvním představeným kláštera a byl také
prvním a dlouholetým farářem. Byl vzorným observantním řeholníkem.
V časopise Na hlubinu o něm bylo napsáno: „Umírá vlastní tvůrce samostatné
české provincie dominikánské ... P. Bruno Bárta. Zjev tvrdý, přísný, člověk, který
se nemazlil ani s lidmi, ani se slovy. ... Jeho život byl řetězem tuhé práce, přísné
sebekázně, bojů a zápasů o desetitisíce duší.“ (Na hlubinu 1939, 637–638).
Pohřben je v Plzni. Ať odpočívá v pokoji. 

Z modliteb svaté Kateřiny Sienské

Všemohoucí Otče, věčný Bože, nevýstižná a přesladká Lásko. Vidím to
a chovám v srdci přesvědčení, že jsi Cesta, Pravda a Život. Ty jsi vůdce,
kterého musí následovat každý, kdo chce k tobě přijít. Tuto cestu vyznačila
tvá nevýslovná láska. Spočívá v pravém poznání Moudrosti, tvého jediného
Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

Věčný a nepochopitelný Bože. Když lidské pokolení, oběť své ubohé
slabosti, si vysloužilo smrt, ty veden jenom svou láskou a poslušen pouze
svého soucitného milosrdenství, jsi nám poslal pravého Boha a Pána, svého
Syna Ježíše Krista. Tys jej oděl naším smrtelným tělem a chtěls, aby přišel
k nám, nikoli však do rozkoší a nádhery tohoto pomíjivého světa, nýbrž do
muk, nouze a utrpení.

Poslušností tvé vůle a jejím plněním ve snaze nás vykoupit přemohl léčky
světa a odpor nepřítele, a tak mohl zvítězit nad smrtí skrze svou smrt, když se
stal poslušným až k hrozné smrti na kříži.

Nepochopitelná Lásko! Ty zůstáváš stále táž. Dnes posíláš svého zástupce,
aby zachránil děti, které se ztratily, když odmítly poslušnost své matce Církvi,
tvé jediné Choti. A jako jsi kdysi svého drahého Syna učinil naším Spasi-
telem, dnes v úzkosti a v nebezpečí svěřuješ svému zástupci poslání, aby
vyrval tyto děti z trestu neposlušnosti a ze smrti hříchu. Avšak lidé ve své
křehkosti přeceňujíce své nezdravé názory a připoutáni tělesnými pouty
k protichůdným zájmům chtějí z návodu nepřítele překazit tvou vůli a zabránit
jí přinášet ovoce spásy. Chtějí odvrátit tvého pozemského zástupce od splnění
svého záchranného poslání.

Ať tvůj zástupce rád plní tvou vůli a napodobuje spravedlnost Ježíše
Krista, který otevřel všechny tepny svého přesvatého těla, nechal je umučit
a vydal všechnu svou krev, aby ve svém nevýslovném milosrdenství smyl
naše hříchy a vykoupil nás.

Tys dal svému zástupci moc klíčů, aby svazoval nebo rozvazoval naše duše
ve shodě s tvou vůlí a následováním tvých kroků. Proto tvou přesvatou
dobrotivost prosím, abys jej učinil čistým. Ať jeho srdce hoří touhou opět
získat ztracené ovce. A ať je skutečně získá a tím pomáhá tvé všemocnosti.
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Věčný Bože, ty ses pro svou nevýslovnou laskavost a pro ryzí dobrotivost
zamiloval do svých tvorů. Tys jim poslal svého zástupce, aby zachránil
všechny ztracené ovce. Dovol mi, ubohé hříšnici, aby ti za to poděkovala.

Když jsi od nás odešel, nezanechals nás sirotky. Zanechals nám místo sebe
svého zástupce, který nás křtí křtem Svatého Ducha, a to ne pouze jedenkrát,
jak je tomu u křtu vodou, kterým jsme byli pokřtěni jednou provždy, nýbrž
neustále nás očišťuje svatou mocí, kterou jsi mu dal, a stále smývá naše
hříchy.

Věčné milosrdenství, učiň svého zástupce lovcem duší, zapálených
horlivostí pro tvou slávu, který spoléhá jen na tebe, nekonečná věčná Dobroto.
Uzdrav skrze něho naše nemoci a jeho spasitelnými radami a ctnostnými
skutky obnov čest své Choti.

Věčný Bože, naprav také všechny z jeho okolí, aby s upřímným srdcem
a s rozhodným úsilím následovali jenom tebe, věčný Bože. Nehleď na mou
ubohost, když tě za ně prosím, nýbrž přesaď je do zahrady tvé vůle. Za ně za
všechny ti vzdávám díky!

svatá Kateřina Sienská

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
  4. 10. S. M. Antonie Karásková (Střelice) 81. narozeniny
  5. 10. S. M. Růžena Vučková (Praha-Lysolaje) 40. narozeniny
  7. 10. S. M. Terezie Dvořáková (Bojkovice) 54. narozeniny
11. 10. S. M. Imelda Zrzavecká (Znojmo) 61. narozeniny
12. 10. S. M. Annuntiáta Šromová (Znojmo) 89. narozeniny
12. 10. Fr. Tomáš Zeman (Plzeň) 60. narozeniny
13. 10. S. M. Monika Křapová (Bojkovice) 70. narozeniny
13. 10. S. M. Jana Macháčková (Bojkovice) 41. narozeniny
19. 10. S. M. Zdislava Černá (Znojmo) 86. narozeniny
25. 10. S. M. Diana Šubová (Znojmo) 43. narozeniny
26. 10. S. M. Vojtěcha Beránková (Praha) 35. narozeniny
27. 10. Fr. Karel Pavel Mráček (Praha) 66. narozeniny
29. 10. S. M. Gerarda Valentová (Brno) 84. narozeniny

Všem jubilantům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání.

MODLITBA K PANNĚ MARII
OD NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE

Tato modlitba k Panně Marii od Nejsvětějšího Srdce
má zvláštní účinnost a sílu, neboť Nejsvětější Panně
připomíná, že je pravou Matkou Boží, která měla
a má zvláštní účast na divech Boží lásky, zvláště na
tajemství vtělení a vykoupení, a vykonává svou
vládu nad tím, co je u jejího božského Syna nejvnitř-
nější a nejbohatší, totiž nad jeho Srdcem, symbolem
a vyjádřením jeho lásky.

Pamatuj, Panno Maria od Nejsvětějšího Srdce, na divy, které v tobě učinil
Pán. On si tě vyvolil za Matku a chtěl tě mít u svého kříže. Nyní ti dává účast
na své slávě a vyslyší  tvé  prosby. Přednes mu naši chválu a naše díkůvzdání.
Předlož mu naše prosby... (vyjádříme milost, kterou toužíme dosáhnout).

Učiň, abychom žili jako ty v lásce tvého Syna, aby k nám přišlo jeho
království. Přiveď všechny lidi k prameni živé vody, která tryská z jeho Srdce,
a rozestři  nad světem naději a pokoj, milosrdenství a spásu.  Pohleď na naši
důvěru, odpověz na naši prosbu a ukaž se vždy jako naše Matka. Amen.

Panno Maria od Nejsvětějšího Srdce, oroduj za nás!  

Tato modlitba, nazývaná podle svého prvního slova jako modlitba Acuérdate,
je velmi rozšířená ve španělsky mluvících zemích.

převzato z informačního věstníku Hermandad de los Hijos de Nuestra Senora
del Sagrado Corazón
přeložil a úvod k modlitbě napsal fr. Štěpán Filip OP


