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JUBILEUM ZALOŽENÍ ŘÁDU v 1 2 v ZPRÁVY Z PROVINCIE

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

2010 – „Jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni?“
(Řím 10,15): Poslání kázat

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

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

ZEMŘEL FR. ROSARIUS ANTONÍN HÝŽA OP

Dne 10. 2. 2010 si Pán Bůh povolal na věčnost svého služebníka
fr. Rosaria Antonína Hýžu OP. Narodil se 21. 10. 1924 v Bran-
kách na Moravě. Knězem se stal ve vězení v roce 1963. Dlouhá
léta působil v Plzni nakonec v našem kostele P. Marie Růžencové.
Do řádu vstoupil před necelým měsícem. Byl starým knězem
a mladým dominikánem. Nedávnou provinční kapitulou byl pově-
řen modlitbou za povolání a bratry ve formaci. Kéž toto své
oficium vykonává dál.

Pohřeb se konal v sobotu 20. 2. 2010 v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově
nám. v Plzni. Requiescat in pace! 

Homilie na pohřbu fr. Rosaria Antonína Hýži OP
Lidský život je Božím darem. O životě našeho milého Otce Antonína, bratra Rosaria,
to platí dvojnásob. Vím, že jste ho většinou znali velmi dobře, vždyť byl vaším
pastýřem. Přesto mi dovolte, abych shrnul jeho život a aby přitom zazněly i jeho
myšlenky a také vzpomínky některých z vás. Zkrátka, rád bych, aby dnes kázal Otec
Antonín. Svým životem i svými slovy. 

Narodil se 21. října 1924 v Brankách u Valašského Meziříčí. Již od mládí byl
pilným ministrantem a kněží si velmi vážil a chtěl je mít jako svůj vzor. Stařičkého
pana faráře napodoboval věrně a horlivě i s třesem jeho ruky při znamení kříže, takže
dostal od maminky vyhubováno, protože se domnívala, že ho zesměšňuje. On však
ho chtěl mít ve všem jako svůj vzor, protože chtěl mít za svůj vzor Pána Ježíše,
kterého tento kněz zastupoval. O věrné následování Pána Ježíše Krista se pak věrně
snažil až do konce svého života. V tom je tajemství celé jeho osobnosti. 

Středoškolská studia absolvoval na Státním reálném gymnáziu ve Valašském
Meziříčí.  Sám vypráví: „Byl jsem bystrý studentík. Bystrost je Boží dar, ale nese
s sebou nebezpečí povrchnosti. Rychle jsem chápal, ale moje poznání bylo povrchní.
Chodil jsem do první třídy gymnázia a nečekaně jsem dostal poštovní zásilku. Na
adrese bylo studující. Přišel dominikánský časopis, měsíčník Na hlubinu. Studentská
cena byla nepatrná, ale pro chudého studenta přece vysoká. 10 korun předplatné na
celý ročník. Ihned jsem si ho předplatil. Zásluhou tohoto časopisu jsem začal
v duchovním životě toužit po poznávání Boha. Bylo to počáteční nesmělé volání Boží
ke kněžské službě.“ Během druhé světové války byl při gymnazijním studiu totálně
nasazen ve Zbrojovce Vsetín jako frézař. Maturoval v září 1945. 

V roce 1946 byl přijat (pro křehké zdraví „na zkoušku“) v Olomouci do
Arcibiskupského kněžského semináře a ke studiu teologie na Cyrilometodějské
teologické fakultě Palackého univerzity. Tam na něho, právě tak jako na všechny
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Další fotografie z pohřbu fr. Rosaria na adrese http://picasaweb.google.cz/dominikani.cz

bohoslovce, velice zapůsobil spirituál kněžského semináře Mons. ThDr. Antonín setkávání na různých místech a předávají si studijní materiály. Jedním z míst častých
Šuránek, se kterým se sblížil a navštěvoval ho často i později. V roce 1950 dochází setkávání je i byt Antonína Hýži ve Valašském Meziříčí. V roce 1961 začíná zatýkání.
k zavření kněžského semináře i fakulty. Většina bohoslovců je nucena nastoupit na V prvních třech vlnách je zatčeno a odsouzeno k velkým trestům asi třicet členů
vojenskou službu k pomocným technickým praporům (tzv. černým baronům). Společenství, včetně Vladimíra Neuwirtha. Na Antonína Hýžu dochází 3. září 1962,
Antonín Hýža je toho pro své chatrné zdraví ušetřen a pracuje dvanáct let jako kdy je zatčen a odsouzen k trestu odnětí svobody na osmnáct měsíců. Byla to bolestná,
skladník v Moravskoslezských pletárnách ve Valašském Meziříčí. přesto však velmi cenná „vězeňská univerzita“. Ve Valdicích, v blízkosti významných

Vstupuje do ilegální skupiny zvané Společenství, založené a vedené známým kněžských osobností Josefa Zvěřiny, Oty Mádra, františkána Jana Baptisty Bárty
katolickým aktivistou Vladimírem Neuwirthem. Kněží, bohoslovci i laici se v něm a dalších diecézních i řeholních kněží, dozrává ve škole moudrosti kříže.  Poslechně-
snaží udělat vše pro to, aby si uchovali své poslání, vedli solidní duchovní život, me si některé plody této jeho moudrosti: „Nevinně odsouzený na smrt žádá kolegu
studovali, překládali a připravovali se na své budoucí úkoly. Bylo to společenství spoluvězně: `Jane, pomsti mě!` Na kom? Na soudci? Na katu? Na režimu? Pomsta
ovlivněné hnutím známým jako jocismus. Termín jocismus je odvozen z iniciál JOC patří Bohu a ta je plná slitování. Nikdo nepomstí obludný režim. Papež Jan Pavel II.
– Jeunesse ouvriere chrétienne (Hnutí křesťanské dělnické mládeže). Hnutí vzniklo mluvil o kultuře smrti. Ta vládne dnešním světem. Ale každý křesťan, dítě Boží, postaví
před válkou v Belgii, založil je abbé a pozdější kardinál Joseph Cardijn. Charakterizují proti ní kulturu života. Je nutno si uvědomit, že spravedlnost je ctnost, která nemá nic
jej dvě hesla. První: „osobnost se utváří plněním úkolů“, druhé: „vidět, soudit, jednat“. společného s pomstou. Definice spravedlnosti je ctnost, která dává každému, co mu
Vidět prostředí bez iluzí, takové, jaké je; soudit, uvažovat, jak učinit prostředí, v němž náleží. Především Bohu: lásku, úctu a poslušnost. Pak lidem: co největší a nejplnější
žiji, sebe ovšem také, lepším; jednat – nezůstávat u snů a řečí. Jsem přesvědčen, že účast na Boží lásce, na Boží dobrotě, na Božím  bohatství.“ Jindy píše: „Když se
toto byla pro Antonína vynikající formace, jak jsme mohli z jeho života poznat. I přes chceme oprostit od nejistot, obav, bázně, či dokonce strachu z dalšího života, když
vědomí, že jsou pod dozorem StB, se snaží zejména v letech 1955–1960 o pravidelná chceme ovládnout hrůzy z chmurné budoucnosti, máme na to spolehlivý recept. Celým

srdcem, celou duší, všemi silami a celou vůlí vnímat lásku Boží, kterou nás Bůh skrze
Svatého Ducha neustále zaplavuje. Tu lásku nelze jen pasivně přijímat. Ona sama
vyžaduja naši odpověď. Odpovědí je naprostá oddanost, naprostá vděčnost Bohu.“

V této vězeňské škole Boží lásky je formován tak, že je připraven přijmout
kněžské svěcení. To mu tajně ve vězení uděluje 5. května, na první květnovou neděli
v roce 1963, spoluvězeň – biskup Ján Chryzostom Korec, SJ, nynější kardinál
a emeritní biskup nitranský. Zde se musím svěřit s určitou nejistotou. Otec Antonín
ve svých zprávách pro Arcibiskupství pražské uvádí, že byl vysvěcen první květnovou
neděli 1963, „asi 4. května“. Nahlédnutím do kalendáře se dá zjistit, že první neděle
v květnu roku 1963 byla 5. května. Proto se může stát, že údaj dne svěcení se bude
leckdy lišit. To však není tak důležité. Po propuštění z vězení dne 15. 3. 1964 pracuje
tři a půl roku jako dělník v Moravských tiskařských závodech ve Valašském Meziříčí.
V roce 1967 nastupuje s podporou svého bývalého profesora pražského biskupa
Františka Tomáška do kněžského semináře a na Cyrilometodějskou bohosloveckou
fakultu v Litoměřicích, aby tam dokončil svá kněžská studia a před režimem
zlegalizoval své kněžství. Tam jsem ho poznal i já a všichni, kteří jsme se v té době
připravovali v Litoměřickém semináři na kněžství. Přišla tam tehdy celá řada
bohoslovců, kteří měli v 50. letech násilně přerušená studia, aby si je dokončili.
Antonín (tehdy jsme ještě nevěděli, že je už vysvěcený) vypadal skoro nejstarší z nich.
Chodil pomalým, šouravým krokem, jak jste ho všichni zažili i později zde v Plzni.
Měl jsem k němu už tehdy velkou úctu, protože všichni slavní profesoři, kteří se na
fakultě objevili, jako Zvěřina, Mádr a další, se s ním radostně zdravili, jako staří
přátelé z vězení.
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V roce 1968 nastupuje jako kaplan do farnosti sv. Bartoloměje v Plzni. Ta se pro branou smrti, ale lépe řečeno branou života. U stárnoucích lidí (někdy i u lidí v plné
něho stává na dalších více jak 42 let, tedy na druhou půli života, jeho novým životní síle) je tu jakési volání domů. Tím upozorněním, že Otec nás volá, je nemoc.
domovem, místem jeho horlivého apoštolského působení a zároveň i místem hojného Je to upozornění, že člověk by se měl pomalu připravovat na cestu. Je na nás,
požehnání, které toto jeho působení s sebou přináší, tak jak jste to všichni zažili. On abychom uspořádali svůj život, pokoušeli se s láskou uvažovat o dobrotě a milosr-
sám o této době píše: „Dospívání, zralost člověka, je záležitost velmi náročná denství Božím, zcela se odevzdat do Boží vůle, zintenzívnit modlitby a život v Boží
a bolestná. V mém případě jsem dozrával v době vězení, ale po svém příchodu do přítomnosti, přijmout svátost nemocných a přes bolesti klidně očekávat, až Pán naše
Plzně jsem si nepřipadal úplně dospělý a vyzrálý. Byla přede mnou ještě léta utrpení ukončí a zavolá nás domů.“
bolestného dozrávání v kněžskou osobnost.“ Je ubytován v charitním Domově sv. Alžběty a odkázán na obětavou pomoc

V roce 1970 se stává kaplanem ve farnosti Panny Marie Růžencové v Plzni. Když druhých. Dostává se tak znovu do blízkosti kostela Panny Marie Růžencové a otců
v roce 1975 administrátor této farnosti P. Lukáš Mikulčík OP umírá, je P. Antonín dominikánů. S nimi koncelebruje a působí zde jako zpovědník. Službu vykonává,
ustanoven jeho nástupcem. Zde požehnaně působí osmnáct let. Kolem něho vyrůstá nakolik mu to jeho zdravotní stav dovoluje.
živá, mladá farnost. Důležité místo v jeho životě i působení zaujímají nemocní a staří Řeholní společenství, které zblízka zažívá, v něm probouzí touhu, aby završil svou
lidé. Přináší jim útěchu a povzbuzení, učí je nést kříž a obětovat své bolesti a utrpení. životní duchovní pouť tím, že se zasvětí Bohu řeholními sliby jako syn svatého
Píše: „Muži se stáváme jen tehdy, když všechno bolestné, zlé a těžké snášíme rádi Dominika. Dne 18. ledna 2010 přijímá v kapli Hospice sv. Lazara, kam byl mezitím
s láskou ke svému Pánu a Mistru, Kristu Ježíši. Jakmile však to těžké a bolestné přestěhován, řeholní roucho, skládá do rukou provinciála fr. Benedikta Mohelníka OP
snášíme s pocitem křivdy, tím ukazujeme všem, že ještě nejsme zcela dospělí, že jsme věčné sliby a dostává řeholní jméno Rosarius.
ještě stále jako malicherné a rozmazlené děti. V našem srdci by měla převládnout Všemohoucí a dobrotivý Bůh na toto jeho zasvěcení odpovídá tak, že fr. Rosaria
radost, že můžeme pro svého Krista trpět.“ Tyto oběti nemocných a trpících se pak Antonína Hýžu OP přijímá 10. února 2010 navždy do své náruče.
stávají důležitou podporou pro jeho pastýřské působení. Vyrůstá ve vyhledávaného To, co bylo právě řečeno, nebylo řečeno k oslavě otce Antonína. Tu by si on
exercitátora mezi kněžími a po pádu totalitního režimu i mezi laiky. S příchodem rozhodně nepřál. Určitě si však přeje, abychom ho následovali v horlivém úsilí
náboženské svobody se možnosti jeho působení ještě více rozšiřují a v roce 1991 je o osobní svatost. A o to vás všechny prosím.
jmenován vikářem plzeňského vikariátu. Mons. František Radkovský

Po mnoho let je také soudcem Interdiecézního církevního soudu v Praze. V roce
1992 se ze zdravotních důvodů vzdává funkce faráře, zůstává však vikářem. Brzy po
vzniku Plzeňské diecéze začíná další etapa jeho působení. Je jmenován rektorem
kostela sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí, „u redemptoristů“, kde se stává
neúnavným a vyhledávaným zpovědníkem. Proto je také jmenován diecézním
penitenciářem, který je pro svoji službu vybaven mimořádnou mocí k řešení
komplikovaných duchovních situací. Jako rektor tohoto kostela horlivě působí třináct
let. Jeho oblíbenost mezi věřícími v Plzni vystihuje všeobecné pojmenování „náš milý
Toníček“. Počet věřících okolo kostela sv. Jana Nepomuckého vzrůstá a stává se
největším a nejživějším plzeňským společenstvím. V roce 1998 papež Jan Pavel II.
jmenuje otce Antonína svým prelátem. Tento čestný titul současně znamená vysoké
životní ohodnocení, otec Antonín ho přijímá s obvyklou pokorou.

S přibývajícím stářím však přichází další náročná životní etapa, znamenající
bolestné zrání pro nebe. Síly ubývají, zákeřná cukrovka se projevuje stále víc. Proto
je v roce 2006 uvolněn z funkce rektora kostela sv. Jana Nepomuckého a stává se zde
výpomocným duchovním. Změnu pokorně přijímá a dál neúnavně působí, nakolik mu
to jeho zdravotní stav a síly dovolují. Zdravotní stav se zhoršuje tak, že je mu na
podzim roku 2008 amputována noha. Píše pro druhé i pro sebe: „Bůh ve své dobrotě
nás ve většině případů připravuje na návrat domů. Pozemský člověk má projít ne
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PŘEDPLATNÉ OPUSCULA 2010 (+ nedoplatky 2009)
Roční předplatné (11 čísel včetně poštovného) na rok 2010 činí 250 Kč. Můžete ho
uhradit složenkou, která byla přiložena k prosincovému číslu, nebo bankovním
převodem na účet č. 122918389/0800 (ČS) var. symbol 332. Upřednostňujeme platbu
bankovním převodem. !! Prosíme odběratele, kteří ještě neuhradili předplatné za
rok 2009 (viz seznam u složenky), o jeho urychlené zaplacení. !! S díky redakce.

KALENDÁŘ AKCÍ
! 12. – 14. 3. 2010 Setkání misionářů
v Jablonném v Podještědí
! 15. 5. 2010 Provinční rada LSSD v Olo-
mouci
! 24. 7. – 1. 8. 2010 Letní misie v  Lito-
měřicích
! 23. 10. 2010 Setkání české dominikán-
ské rodiny v Hradci Králové

SLUŽBY PROVINCIALÁTU

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

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.

Vyučování katechismu
Příprava na přijetí svátostí křtu a biřmování
i vzdělávání ve víře bude probíhat každé
úterý po nešporách (cca od 19.30) v klášteře
na faře pod vedením fr. Romualda OP.

Přednášky o duchovním životě
Pravidelné přednášky o. Jordána OP o du-
chovním životě podle P. Garrigou-Lagrange

se konají každý čtvrtek po nešporách (cca od
19.30) v čítárně kláštera.

Postní středeční rekolekce
MODLITBA „OTČE NÁŠ“
Program:
20.00 – 20.50 přednáška v sále kláštera
21.00 – 22.00 adorace Nejsvětější Svátosti
v kapli Sv. Zdislavy 4. 3. od 19.15 pokračuje cyklus přednášek
3. 3. „Buď vůle tvá...“ (fr. Jordán)
10. 3. „Chléb náš vezdejší...“ (fr. Šimon)
17. 3. „Odpusť nám naše viny...“ (fr. Cyprián)
24. 3. „Neuveď nás v pokušení...“ (fr. Romuald)
31. 3. „Zbav nás od zlého“ (fr. Maciej)

Setkání nad evangeliem
Navazují na film Ježíš z roku 1979, natočený
podle Lukášova evangelia. Jsou určena přede-
vším pro ty, kdo si chtějí zkusit práci s Biblí
a objevit či oprášit základní pravdy křesťan-
ské víry. Každou neděli od třetího postního
týdne vždy od 16.30 v malé hovorně kláštera.
Info: Setkaninadbibli@seznam.cz
příp. tel. 736 770 354

Program duchovní hudby
10.3. 18:30 děkovná bohoslužba za celoži-
votní dílo Petra Ebena (viz str. 10)

19. 3. 18:30 Slavnost sv. Josefa
Moteta od P. Chaloupského
Zpívá: Schola dominicana
Diriguje, varhany: Petr Chaloupský

25. 3. 18:30 Slavnost Zvěstování Páně
Moteta od C. Monteverdiho, H. L. Hasslera
a G. F. Telemanna
Zpívá: Schola dominicana
Diriguje, varhany: Petr Chaloupský

28.3. 18.30 Květná neděle 16. 3. od 19.30 bude odehráno představení
Chorální i lidový zpěv k liturgii Květné nedě- Moravské pašije – v čele s divadelníkem
le. Zpívá: Schola dominicana Víťou Marčíkem a jeho Teátrem (potulné
Diriguje, varhany: Petr Chaloupský divadlo několika přátel), v kostele Panny

Latinské středy 18:30
Gregorianský chorál a varhanní improvizace
Zpívá: Schola Egidiana
Diriguje: Katerina Bartošová
varhany: Petr Chaloupský

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 lat na čú: 6375022/2700 s vs: 367678. Všem

Historie dominikánů v Plzni není černobílá
večerem nazvaným Osudy dominikánů
a farnosti za druhé světové války a do roku
1948 – přednáší doc. Mgr. Jaroslav Šebek
Ph.D., působící v Historickém ústavu aka-
demie věd České republiky.

11. 3. od 19.15 se koná další přednáška, v níž
bude hovořit Doc. Damián Němec dr. OP,
odborník na církevní právo, promluví na téma
Perzekuce církve, s důrazem na řehole, zvláš-
tě dominikánský řád (problematika církev-
ního majetku).

Marie Růžencové.

27. 3. v 15.00 se koná Křížová cesta v Památ-
níku obětem zla na zahradě u Hrušků
v Plzni-Doudlevcích. Autobus pro účastníky
odjíždí ve 14.30 od kostela PMR. 

DARY NA DOROST

Dary na dominikánský dorost je možné zasí-

dárcům velmi děkujeme a modlíme se za ně,
aby jim Pán jejich štědrost oplatil.

fr. Cyprián OP, syndik provincie

ŽIVÝ RŮŽENEC

Zveme všechny členy a přátele dominikánské
rodiny k zapojení do živého růžence za mír
a za rodiny. Zájemci se mohou přihlásit na
adrese: fr. Irenej Šiklar OP, Klášter domi-
nikánů, Slovenská 14, 772 00 Olomouc,
irenej@op.cz

fr. Irenej OP, promotor pro růženec

Zprávy z České kongregace sester dominikánek

Zemřela S. M. Mauricie Olekšíková
V sobotu 20. 2. 2010 jsme se rozloučily s naší milou spolusestrou S. M. Mauricií
Olekšíkovou. Zemřela v sobotu 13. 2. 2010. R.I.P.

Obnova slibů
V neděli 7. února 2010 obnovila své řeholní sliby na tři roky S. M. Guzmana Jana
Valentová OP. Přejeme jí světlo a odvahu na cestě s Pánem.

dominikanky.cz
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Zemřela sestra M. Aquina Emílie Barcalová Slavnostní večer k poctě Petra Ebena 
Dne 18. února 2010, den po Popeleční středě, povolal nebeský Otec do
svého království naši sestru M. Aquinu Emílii Barcalovou, mnišku
dominikánku z doby totality a mimořádných podmínek. Zemřela tiše
a odevzdaně ve věku 94 let připravena na setkání s Pánem, obklopená
laskavou péčí sester boromejek.

Rozloučení s naší zesnulou sestrou se konalo v pátek 26. 2. 2010
v 10 hod. při mši svaté v Praze-Řepích v kostele sv. Rodiny v Domově

sv. Karla Boromejského. Odtud jsme ji doprovodili na hřbitov na Olšanech, kde byla
uložena do rodinného hrobu. Své vzkříšení bude očekávat na tamějším hřbitově.

Kéž jí Bůh odplatí její celoživotní obětavou službu učitelky, katechetky i službu
bližním zvláště v době pronásledování Církve a v závěru života i statečné a trpělivé
nesení kříže utrpení. R.I.P.

Sestra Aquina Emílie Barcalová se narodila 9. 4. 1916 v Praze v rodině právníka,
státního zastupitele JUDr. Jana Barcala. Jako jediné dítě svých rodičů vystudovala
Ženský učitelský ústav u sv. Anny v Ječné ul. v Praze 2, vyrostla pod duchovním Od 20.00 hodin začíná debatní večer s Wolfgangem Bretschneiderem a Davidem
vedením tehdejšího spirituála ústavu, kterým nebyl nikdo jiný než pozdější kardinál Ebenem na téma Stará a nová hudba v současné liturgii.
Josef Beran. Její angažmá bylo v oblasti výchovy a katecheze. Učila na Obecné
měšťanské škole v Ječné ulici a působila i jako katechetka. Existují také její duchovní Ve čtvrtek 11.3. od 18.30 hodin přednese Wolfgang Bretschneider na Katolické
zápisy, které byly konzultovány zmíněným otcem kardinálem Beranem. teologické fakultě UK přednášku na téma Liturgická hudba po II. vatikánském

V době nesvobody se přimkla úzce k dominikánskému řádu nejprve v rodině koncilu. Následovat bude diskuse. Překlad na obou akcích je zajištěn.
terciářů, kde se setkala s dominikánem P. Silvestrem Maria Braitem OP. Horlivě
propagovala vydávání a rozesílání Hlubiny. Na konci 50. a začátkem 60. let pracovala Setkání jsou pořádána ve spolupráci s Českou dominikánskou provincií v návaznosti
velmi obětavě pro kněze všude, kde to bylo možné. Spolu se svou řádovou sestrou na číslo revue Salve 2/2008 věnované tématu hudba a liturgie. Více informací najdete
Janou Vávrovou jezdily z Prahy navštěvovat kněze až do Leopoldova. P. Silvestr, na  http://salve.op.cz.
který byl jedním z nich, byl odsouzen na 15 let. Po návratu z vězení měl úplně
podlomené zdraví, tehdy mu sestra Aquina spolu se sestrou Janou Vávrovou Prof. Wolfgang Bretschneider (* 1941) je varhaník, muzikolog a liturgik. Od roku
připravily pobyt, ve kterém jej společně doopatrovaly do konce života. 1987 je profesorem liturgiky a chrámové hudby v Düsseldorfu, od roku 1994 v Kolíně

Otec Braito na základě určitých interpretací fakult přijal tyto dvě sestry za mnišky nad Rýnem. Je prezidentem Ceciliánského spolku v Německu a pomocným
dominikánského řádu v mimořádných podmínkách. Při obláčce tehdy použil i vlastní varhaníkem bonnské katedrály.
hábit, protože byl jediný, který byl k dispozici. Sestra Balcarová tak mohla dosvědčit
ono velké úsilí a lásku k Církvi Otce Silvestra, který znovu přepracovával své dílo, Schola Gregoriana Pragensis se řadí mezi přední světové interprety středověké
monografii o Církvi. Po smrti O. Silvestra pokračovala v duchovním životě a byla duchovní hudby. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského
vždy v kontaktu se zesnulým Otcem provinciálem Ambrožem Svatošem OP. chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10.–11. století, tak i na uvádění

Po pádu komunismu v roce 1989 její věk i zdravotní stav již nedovoloval, aby se gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Scholu
stala členkou komunity, a tak svůj život prožívala v modlitbě a odevzdanosti v duchu založil David Eben v roce 1987.
dominikánské tradice Contemplata aliis tradere. V závěru svého života byla pokornou Norbert Schmidt
a tichou obětí v posledních letech v charitním domově sv. Zdislavy v Litoměřicích TS ČBK
a v Domově sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích, kde si ji Pán povolal k sobě.

Na pozvání Centra teologie a umění při KTF UK
navštíví Prahu ve dnech 10. a 11. 3. 2010 přední
německý odborník na liturgickou hudbu prof.
Wolfgang Bretschneider. S touto událostí je
spojen Slavnostní večer k poctě Petra Ebena
a další akce.

Praha: Ve středu 10. 3. se bude za účasti prof.
Wolfganga Bretschneidera  v kostele a klášteře
sv. Jiljí na Starém Městě konat Slavnostní večer

k poctě Petra Ebena: v 18.30 hodin začne děkovnou bohoslužbou za celoživotní dílo
Petra Ebena (na fotografii), kterou bude celebrovat provinciál Řádu dominikánů
Benedikt Mohelník za hudebního doprovodu vzácného hosta z Německa (varhany)
a Scholy Gregoriany Pragensis pod vedením Davida Ebena (zpěv).
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stala členkou komunity, a tak svůj život prožívala v modlitbě a odevzdanosti v duchu založil David Eben v roce 1987.
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Na pozvání Centra teologie a umění při KTF UK
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Wolfgang Bretschneider. S touto událostí je
spojen Slavnostní večer k poctě Petra Ebena
a další akce.
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PROSBY O MODLITBY

˜ za magistra řádu
˜ za nového pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duku OP
˜ za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry zastávající provinční oficia
˜ za projekt přestavby pražského kláštera
˜ za letní misie v Litoměřicích
˜ 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 naše bratry a sestry působící ve školství
˜ za naše bratry studenty ve Francii
˜ za znojemské mnišky, které hledají nový příbytek
˜ za naše nové bratry a sestry z laického sdružení v Polici nad Metují
˜ za farnost v Praze na Zlíchově
˜ za rozvoj teologie a křesťanské filosofie na Teol. fakultě v Č. Budějovicích
˜ za Postupovy v jejich těžké životní situaci
˜ za bratra Jana Pavla z LSSD, který je vážně nemocen

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
(1. všeobecný, 2. misijní, 3. národní)
Denní modlitba: Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své P. Tomáš Bahounek si pro nás připravil rozjímání a vybral si a citoval ze spisů svaté
modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté Kateřiny Sienské. Také přinesl ostatky Svatého Kříže a svatého Jana Sarkandra. Mezi
neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, jednotlivými částmi rozjímání jsme se modlili nebo zpívali postní písně. Na závěr nám
kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším P. Tomáš zmíněnými ostatky požehnal.
jako svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, Stanislava Kateřina
zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý Otec a naši biskupové pro tento měsíc.

Březen
1. Aby byla světová ekonomika řízena podle zásad spravedlnosti a poctivosti

a s ohledem na skutečné potřeby lidí, zvláště nejchudších.
2. Aby církve v Africe byly všude na celém kontinentu znamením a nástrojem

usmíření a spravedlnosti.
3. Aby křesťané odolali pokušení konzumního stylu života a znovu objevili hodnotu

postní kázně a střídmého způsobu života.

LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA
ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY LSSD
se bude konat 15. května 2010 od 9.30 hodin v dominikánském klášteře v Olomouci.
Další informace v příštím čísle OPuscula.

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS BRNO (představený Radovan Michael Plšek)
Naše sdružení se pravidelně schází na společném setkání každý třetí čtvrtek v měsíci
v kapli kostela sv. Michala. Přicházíme v 16 hodin, formační program začíná v 16.30,
v 18 hodin následuje modlitba růžence, v 18.30 mše svatá, po ní nešpory. Každý
čtvrtý pátek v měsíci se schází menší společenství v klášteře sester dominikánek
k četbě Písma svatého, modlitbě, informacím ze života řádu a rozhovorům k pro-
bíraným tématům. Každé úterý v 16 hodin u sestry Veroniky se společně modlíme
rozjímavý růženec.

Na podzim 2009 složil věčné sliby náš bratr Štěpán Lukáš Albert a sestra Liběna
Terezie Chaloupková vzpomněla 30. výročí svých slibů.

K Vánocům se v kapli kostela konala výstava Betlémská meditace. Za její
uspořádání vděčíme sestře Kamile Veronice Planerové.

První společné setkání v roce 2010 připadlo na 21. leden a přivítali jsme na něm
jako hosta františkána bratra Justina z kostela Nejsv. Srdce Páně z Brna Husovic.
Přišel na pozvání naší sestry Anny Dominiky Martínkové, která tam vede společenství
maminek. Bratr Justin se zajímá o život Pána Ježíše zachycený v evangeliích
a o vědecké výzkumy a publikované knihy a články, které se k tomu vztahují. Po
krátkém úvodu jsme si vybrali téma o betlémské hvězdě a mudrcích.

Dne 18. 2. jsme měli první setkání v době postní – hned po Popeleční středě.

MS JIRKOV (představený František F. Hutr)
Dne 3. 2. 2010 jsme se v chomutovském chrámu Páně rozloučili s naší dlouholetou
členkou PhMr. Marií Kateřinou Jordánovou, která odešla na věčnost zaopatřena
svatými svátostmi. Zemřela 29. 1. 2010 ve věku nedožitých 87 let.

Naše sestra Kateřinka měla obláčku 29. 4. 1985 v Kadani a od té doby byla
horlivou účastnicí všech našich akcí a neúnavnou přímluvkyní za obrácení našeho
národa a oživení víry, především pak krušnohorského vikariátu. Na tento úmysl
obětovala i celý svůj dlouhý vdovský život naplněný mnoha nemocemi a úrazy, které
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překonávala s obdivuhodnou trpělivostí. Mimořádné úsilí věnovala obnovení paměti V sobotu 17. října po mši svaté proběhla obláčka: do sdružení jsme přijali nového
a schopnosti opět číst, aby nezůstala bez milované denní modlitby církve – breviáře. člena fr. Tadeáše Roberta Bena z Brna, který byl před tím v dominikánském klášteře
Věříme, že v ní máme velkou přímluvkyni i za nová dominikánská povolání a oživení v Olomouci a absolvoval studijní pobyt ve Francii. V homilii fr. Štěpán kázal
našeho společenství. R.I.P. o svatém Ignáci Antiochijském, o jeho sedmi listech (6 z nich církevním obcím

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

13. 3. 2010  Setkání v klášteře
10. 4. 2010  Setkání v klášteře
29. 4. – 2. 5. 2010  Exercicie v Českém Těšíně
29. 5. 2010  Pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí
12. 6. 2010  Setkání v klášteře
10. 7. 2010  Pouť na sv. Kopeček u Olomouce

MS PLZEŇ (představený Jan Vincenc Horáček)
Společná setkání každé první úterý v měsíci od 16.00 do 17.30 h. 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
svaté (18.00) a nešpor. (www.pmr.op.cz)

MS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (představená Ludmila Monika Mohelníková)
V sobotu 19. září se fr. Štěpán Filip věnoval přednášce a besedě o klášterním areálu
a podzemní bazilice minor ve španělském Vallies de los Caidos. Klášter a konvikt
původně patřil dominikánům, později byl převzat benediktiny. Fr. Štěpán poutavě
vyprávěl o svém pobytu zde a o nezapomenutelných dojmech, zejména při noční mši
svaté v podzemní bazilice (268 m dlouhé, 150 m vysoké), o slavnostní bronzové bráně
do baziliky (s vyobrazeními tajemství posvátného růžence), u níž je vysoká socha
Panny Marie Bolestné: pieta z černého kamene od Juana de Avalos. V bazilice je
krypta vybudovaná Janem XXIII. v roce 1960. K dalším zajímavostem patří hrobka
gen. Francisca Franca, vítěze nad rudými revolucionáři v občanské válce ve Španělsku
1936–1939. Je symbolem smíření stejně jako památník padlých v této občanské válce,
kde bylo pohřbeno asi 60 000 padlých – rudých revolucionářů i zastánců a obránců
demokracie a právního státu. Na pahorku nad klášterem stojí 150 m vysoký kříž –
Vista de la Cruz – aneb Sancta Cruz del Valle de los Caidos. Fr. Štěpán se také zmínil
o dalších významných poutních a církevních stavbách na stezce do Madridu: např.
krásná socha Nejsv. Srdce Ježíšova z roku 1919 (v roce 2009 – 90. výročí zasvěcení
Španělska Nejsvětějšímu Srdci Páně); dále velmi známý klášter Escorial, který
vybudoval španělský král Filip II. na památku vítězství Španělů nad francouzskou
armádou. Tam je právě výše uvedený Památník obětem občanské války. Dále se
fr. Štěpán zmínil o Konventu de las Dueňas v Salamance. Velmi pěknou a poutavou
přednášku vyslechlo 19 posluchačů, 13 z nich byli členové našeho sdružení.

a 7. Římanům). Zmínil se také o pěti nových svatých, prohlášených 11. 10. 2009
v Římě Benediktem XVI., z nichž jeden je dominikán P. František Coll, který mimo
jiné představoval svatého Dominika jako kazatele milostí. V přednášce se fr. Štěpán
věnoval tématu milosti jako nadpřirozeného daru (sv. Terezie: „Vše je darem od
Boha“); objasnil, že stav milosti umožňuje větší schopnost poznávání Boha, popsal
rozdělení milosti na vnější a vnitřní, posvěcující a  milost pomáhající. Milost nás
opravňuje k označení, že jsme děti Boží (svatý Jan), je nám propůjčena pro oběť (díky
oběti) Krista na kříži. Skrze lidství Ježíše Krista je nám dávána tato Boží milost
Duchem svatým za účinné pomoci a prostřednictvím milostiplné Panny Marie,
zprostředkovatelky Boží milosti a přízně. Ztráta Boží milosti prarodičů Adama a Evy
je zdrojem dědičného hříchu. Dále fr. Štěpán probral vztah mezi kázáním a Boží
milostí. Kázání má být spojeno s prožíváním duchovního života, zachováváním rad
a principů evangelia, má náš život ovlivňovat! Tak tomu bylo u svatého Dominika,
zejména po té, co se mu zjevili svatí Petr a Pavel v Římě, kdy první mu dává hůl
a druhý Bibli se slovy „Jdi a kaž!“ On sám se označoval jako „pokorný služebník
kázání“ – ne kazatel (tak svědčí svatý Augustin). Přítomno bylo 16 posluchačů, z nich
4 členové MS.

V sobotu 14. listopadu se fr. Štěpán věnoval významu nového dominikánského
světce P. Františka Colla. P. Coll se narodil 18. května 1812 ve vesnici Gombreny ve
španělském Katalánsku. V době jeho dětství došlo ke vpádu francouzského vojska
císaře Napoleona, proti kterému propuklo lidové povstání španělského lidu, zejména
katolíků. Bylo násilně potlačeno a nastala léta hladu a odporu proti okupantům.
Františkův otec Pedro nebyl bohatý, ale velmi přičinlivý a obětavě vykonáváním
tkalcovského řemesla zajistil řádnou obživu početné rodiny. František měl devět
sourozenců. V srpnu 1818 přijal svátost biřmování (v 6 letech). Ale krátce předtím
v roce 1816 zemřel jeho otec Pedro a zanechal manželku s 10 dětmi, Františkovi byly
tehdy teprve 4 roky. A do jejich domu vnikla bída a nouze. Prostředí, ve kterém
vyrůstal, ho pevně formovalo. Poučováním své matky, ale veden Duchem svatým,
čtením ve velké knize Boží přírody v souladu s prostou a solidní náboženskou
výchovou v něm postupně dozrála touha stát se knězem. V roce 1822 vstoupil do
„malého semináře“ v městě Vich. Aby mohl zaplatit studia, musel prosit o pohostin-
ství v rodinách, kde učil malé děti gramatice a katechismu. Seminář ve Vich, založený
po koncilu tridentském, měl v této době významné Františkovy spolužáky, jako
španělského myslitele a filosofa Jamese Balmese a hlavně pozdějšího světce Antonína
Maria Klareta, se kterým se velmi sblížil a později společně organizovali lidové misie,
zejména na španělském venkově. Seminář ve Vich navštěvoval v letech 1823–1830,
chodil na hodiny latinské gramatiky, rétoriky a filosofie. Mezitím v prosinci roku
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Věříme, že v ní máme velkou přímluvkyni i za nová dominikánská povolání a oživení v Olomouci a absolvoval studijní pobyt ve Francii. V homilii fr. Štěpán kázal
našeho společenství. R.I.P. o svatém Ignáci Antiochijském, o jeho sedmi listech (6 z nich církevním obcím

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

13. 3. 2010  Setkání v klášteře
10. 4. 2010  Setkání v klášteře
29. 4. – 2. 5. 2010  Exercicie v Českém Těšíně
29. 5. 2010  Pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí
12. 6. 2010  Setkání v klášteře
10. 7. 2010  Pouť na sv. Kopeček u Olomouce

MS PLZEŇ (představený Jan Vincenc Horáček)
Společná setkání každé první úterý v měsíci od 16.00 do 17.30 h. 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
svaté (18.00) a nešpor. (www.pmr.op.cz)

MS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (představená Ludmila Monika Mohelníková)
V sobotu 19. září se fr. Štěpán Filip věnoval přednášce a besedě o klášterním areálu
a podzemní bazilice minor ve španělském Vallies de los Caidos. Klášter a konvikt
původně patřil dominikánům, později byl převzat benediktiny. Fr. Štěpán poutavě
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Vista de la Cruz – aneb Sancta Cruz del Valle de los Caidos. Fr. Štěpán se také zmínil
o dalších významných poutních a církevních stavbách na stezce do Madridu: např.
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armádou. Tam je právě výše uvedený Památník obětem občanské války. Dále se
fr. Štěpán zmínil o Konventu de las Dueňas v Salamance. Velmi pěknou a poutavou
přednášku vyslechlo 19 posluchačů, 13 z nich byli členové našeho sdružení.

a 7. Římanům). Zmínil se také o pěti nových svatých, prohlášených 11. 10. 2009
v Římě Benediktem XVI., z nichž jeden je dominikán P. František Coll, který mimo
jiné představoval svatého Dominika jako kazatele milostí. V přednášce se fr. Štěpán
věnoval tématu milosti jako nadpřirozeného daru (sv. Terezie: „Vše je darem od
Boha“); objasnil, že stav milosti umožňuje větší schopnost poznávání Boha, popsal
rozdělení milosti na vnější a vnitřní, posvěcující a  milost pomáhající. Milost nás
opravňuje k označení, že jsme děti Boží (svatý Jan), je nám propůjčena pro oběť (díky
oběti) Krista na kříži. Skrze lidství Ježíše Krista je nám dávána tato Boží milost
Duchem svatým za účinné pomoci a prostřednictvím milostiplné Panny Marie,
zprostředkovatelky Boží milosti a přízně. Ztráta Boží milosti prarodičů Adama a Evy
je zdrojem dědičného hříchu. Dále fr. Štěpán probral vztah mezi kázáním a Boží
milostí. Kázání má být spojeno s prožíváním duchovního života, zachováváním rad
a principů evangelia, má náš život ovlivňovat! Tak tomu bylo u svatého Dominika,
zejména po té, co se mu zjevili svatí Petr a Pavel v Římě, kdy první mu dává hůl
a druhý Bibli se slovy „Jdi a kaž!“ On sám se označoval jako „pokorný služebník
kázání“ – ne kazatel (tak svědčí svatý Augustin). Přítomno bylo 16 posluchačů, z nich
4 členové MS.

V sobotu 14. listopadu se fr. Štěpán věnoval významu nového dominikánského
světce P. Františka Colla. P. Coll se narodil 18. května 1812 ve vesnici Gombreny ve
španělském Katalánsku. V době jeho dětství došlo ke vpádu francouzského vojska
císaře Napoleona, proti kterému propuklo lidové povstání španělského lidu, zejména
katolíků. Bylo násilně potlačeno a nastala léta hladu a odporu proti okupantům.
Františkův otec Pedro nebyl bohatý, ale velmi přičinlivý a obětavě vykonáváním
tkalcovského řemesla zajistil řádnou obživu početné rodiny. František měl devět
sourozenců. V srpnu 1818 přijal svátost biřmování (v 6 letech). Ale krátce předtím
v roce 1816 zemřel jeho otec Pedro a zanechal manželku s 10 dětmi, Františkovi byly
tehdy teprve 4 roky. A do jejich domu vnikla bída a nouze. Prostředí, ve kterém
vyrůstal, ho pevně formovalo. Poučováním své matky, ale veden Duchem svatým,
čtením ve velké knize Boží přírody v souladu s prostou a solidní náboženskou
výchovou v něm postupně dozrála touha stát se knězem. V roce 1822 vstoupil do
„malého semináře“ v městě Vich. Aby mohl zaplatit studia, musel prosit o pohostin-
ství v rodinách, kde učil malé děti gramatice a katechismu. Seminář ve Vich, založený
po koncilu tridentském, měl v této době významné Františkovy spolužáky, jako
španělského myslitele a filosofa Jamese Balmese a hlavně pozdějšího světce Antonína
Maria Klareta, se kterým se velmi sblížil a později společně organizovali lidové misie,
zejména na španělském venkově. Seminář ve Vich navštěvoval v letech 1823–1830,
chodil na hodiny latinské gramatiky, rétoriky a filosofie. Mezitím v prosinci roku
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1827 zemřela i jeho matka. Velká chudoba snášená jím s hrdinskou vytrvalostí, tvrdý
režim dne rozděleného mezi povinnosti a nároky studia a vyučování dětí po rodinách
a náhlá ztráta matky, to vše přispělo k jeho zocelení. Stal se velmi citlivý k utrpení
jiných a zvláště k potřebám nejchudších. Po dokončení studia v roce 1831 vstoupil do
dominikánského kláštera, téhož roku složil řeholní sliby a v roce 1838 pak slib věčný.
Mezitím byl v roce 1836 vysvěcen na jáhna a v roce 1836 na kněze. František Coll byl
vynikající kazatel a velmi citlivý kněz a duchovní vůdce lidu. Jako „putující kazatel“
zdůrazňoval smysl a význam lidových misií. Spolu s Antonínem Maria Klaretem
založili v roce 1846 Apoštolské bratrstvo – jako sdružení kazatelů OP. Velmi zdůraz-
ňoval modlitbu svatého růžence (napsal 3 díla o růženci) a založil nejprve ženskou
větev III. řádu Dominikánských učitelek, ze které pak vznikla Kongregace La
anunciata, (Kongregace Zvěstování). V roce 1869 při kázání byl náhle raněn mrtvicí,
která ho zcela oslepila. Tak začala 6 let trvající doba jeho utrpení. Ztratil zrak
a postupně ztrácel i užívání rozumu. Po posledním těžkém záchvatu zemřel svatě
2.dubna 1875 ve věku 65 let. Je pohřben ve Vich, v kostele řádu sester Zvěstování
Panny Marie. Beatifikace o. Colla proběhla  dne 22. 10. 1978. Dne 11. 10. 2009 byl
kanonizován a prohlášen za svatého. Přednášku vyslechlo 21 účastníků, z nich 12
členů MS.

fr. Dominik

MS VŠERUBY (představený Václav Jindřich S. Valeš)
Dne 11. února 2010 při mši svaté v kostele sv. Ducha ve Všerubech složil do rukou
představeného místního LSSD a řádového asistenta P. Ing. Vojtěcha Soudského OP
časné sliby br. Jiří Jakub Svoboda z Hunčic. Ať jej trojjediný Bůh na přímluvu Panny
Marie Lurdské posiluje v lásce, naději a víře a dovede k složení slibů věčných!

MS 3. PRAŽSKÉ (představený Petr Ondřej Chaloupský)
13. 3. od 9 do ca 12 h. postní rekolekce v kapli sv. Zdislavy.Vede P. Josef Slámečka.
Informace o společných setkáních najdete na www.laici3ps.op.cz.

MS 4. PRAŽSKÉ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Další setkání členů  našeho sdružení proběhne v sobotu 6. března 2010.

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: 11. 3., 25. 3., 8. 4.,
22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6. 2010.

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 filoso-
fickou literaturu. Je svázáno s dominikánským řádem a sídlí v praž-
ském 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. 

PŘIPRAVUJEME

Sv. Bernard: Kázání na Píseň písní
Je to Bernardovo nejrozsáhlejší a ve středověku také nejrozšířenější dílo, které
vznikalo  v  průběhu  posledních  18  let  Bernardova  života.  Nejedná se o historicko-
-kritickou exegezi, ale o duchovní pochopení Písně písní.  Bernard zde poukazuje na
dvojí rozměr Písně písní: eklesiologický (duchovní život církve) a mystický (duchovní
život jednotlivce). Z celkového počtu 86 kázání vyjde v latinsko-české verzi zatím
prvních 41 promluv (cca 500 stran). Vyjde v březnu v řadě Thesaurus.

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 domini-
kánského kláštera, nabízí kompletní produkci nakladatelství Krys-
tal OP a nejúplnější nabídku literatury a časopisů z oblasti křesťan-
ství, judaica, pravoslaví. Najdete zde rovněž historickou a filoso-
fickou 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!

NOVINKY
 
Rukopisy z Nag Hammádí 2, uspořádali W. B. Oerter a Z. Vítková
Druhý svazek přináší komentované překlady dalších pěti raně křesťanských a gnostických
traktátů, které byly součástí významného nálezu rukopisů poblíž hornoegyptského městečka
Nag Hammádí v roce 1945. Vyšehrad, váz., 200 str., 248 Kč
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Kurt Rudolph: Gnóze
Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky. Vyšehrad, váz., 450 str., 428 Kč

Klement Alexandrijský: Stromata V.
Překlad, úvod a poznámky k textu Matyáš Havrda. Řecko-české vydání.
Oikoymenh, váz., 395 str., 428 Kč

Tomáš Halík: Stromu zbývá naděje. Krize jako šance.
NLN, váz., 233 str., 259 Kč

Dům Boží a brána nebe ve 20. století, Aleš Filip, Norbert Schmidt eds.
Studie o sakrální architektuře. CDK, brož., 169 str., 198 Kč

Teologie v utkání s pluralitou náboženství
editoři: Kateřina Brichcínová, Karel Skalický, František Štěch, Tomáš Veber
Přínos Vladimíra Boublíka v přístupech a hodnoceních jeho žáků. KN, brož., 271 str., 200 Kč

Konverze a konvertité, Jiří Hanuš, Ivana Noble eds.
Sborník z mezioborového semináře o problematice náboženského obrácení.
CDK, brož., 151 str., 179 Kč

Dominik Duka, Milan Badal: Bílá kniha církve s černou kapitolou
20 let svobody 1989–2009, KN, brož., 110 str., 139 Kč

Milan Nakonečný, Tomáš Machula, Jan Samohýl: Česká tomistická psychologie – historie
a perspektivy. Téma duše je v této knize zasazeno do historického rámce vývoje a perspekti
tomistické psychologie, jež byla vědou o duševním životě člověka a filosofií jeho metafyzické
podstaty. Triton, váz., 412 str., 499 Kč

Tomáš Špidlík: Vědy – umění – náboženství / protiklad nebo soulad?
Refugium, váz., 145 str., 160 Kč
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Nové číslo teologické revue Salve

Čtvrté číslo revue Salve v roce 2009 nese titul
Francouzský katolicismus. I v románské tematice se
Salve snaží jít do hloubky. Najdete zde, jako obvykle,
několik teologických textů.

Z jiných frankofonních čísel revue Salve uvádíme
například číslo 2/06 věnované Jacquesi Maritainovi
a číslo 3/09 zaměřené na Jeruzalémskou biblickou
školu, dále podstatné části čísel 4/04 k tématu sakrální
architektury a 1/07 o teologii (a) umění aj.

Číslo otevírá exkurz do dějin francouzské církve
v 19. a 20. století a jejího náročného hledání místa
v radikálně sekularizované společnosti od Tomáše

Petráčka. Na něj navazuje přiblížení jednoho z nejvýraznějších fenoménů moderní
francouzské církve, hnutí dělnických kněží a s ním souvisejícího hnutí Mission de
France od Václava Ventury. Mozaiku doplňuje typologický přehled dalších nových
společenství ve Francii druhé poloviny 20. století od Raymonda Darricaua a Bernarda
Peyrouse.

V rozhovoru s názvem Ve Francii to ale bylo takhle ostré! s překladatelem
a scénáristou Oldřichem Seluckým se setkáte s osobní reflexí situace církve ve Francii
v 80. letech, s očekáváními, které si emigrant vezl do svobodné země, s úvahami
o dynamice pokoncilních změn a se zkušenostmi s česko-francouzskou spoluprací
v oblasti médií. Konkrétním příkladem možností nových postupů ve vedení diecéze
a hlubších úvah o pokoncilní ekleziologii a z ní vycházející roli laiků v životě církve
je článek arcibiskupa Poitiers Alberta Roueta Naděje v akci. Místní společenství
v Poitiers.

Druhá část Salve je věnována církevnímu působení v hlavní francouzské metropoli
– Paříži, které je úzce spojeno s osobností kardinála Jeana-Marie Lustigera. Toho jako
„apoštola a proroka“ představuje Antoine Guggenheim. Do kontextu naší země klade
J.-M. Lustigera unikátní dokument, jeho kázání pronesené ve svatovítské katedrále
v Praze 2. dubna 1989.

S působením kardinála Lustigera souvisí i rozvoj tradičních postních přednášek
konaných v katedrále Notre-Dame, které se staly jedinečným místem intelektuálního
setkávání světa církve a společnosti. Jako ukázka je uvedena diskuse předního
historika a filozofa Marcela Gaucheta a teologa Frédérica Louzeaua nazvaná Obtížná
demokracie.

Jakýmsi vyvrcholením katolických tendencí zaujmout v rámci sekularizované
společnosti místo, které by intelektuálně odpovídalo potřebám moderní doby, je
projekt pařížského arcibiskupství Collège des Bernardins, multifunkční centrum
v srdci Paříže zaměřené na teologické vzdělávání, kulturní život a dialog se součas-
ným světem.

V bloku rozhovorů a komentářů ho přibližují J. Beau, M. de Virville, A. Gug-
genheim a K. Jelínková. Umělecké aspirace nového centra ukazují texty vzniklé
v souvislosti s tamní výstavou Claudia Parmiggianiho: Rozeznít paměť místa.

Číslo uzavírá přehledné kalendárium moderních francouzských církevních dějin.
Obrazový doprovod představuje zmíněnou výstavu Claudia Parmiggianiho a další
fotografie z moderních francouzských církevních dějin a projektu Collège des
Bernardins.

Martin Bedřich, redakce Salve
Více informací: http://salve.op.cz/

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 týdeník 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 jsou přibližně 15 Kč, což
pro tento rok činí 465 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

RCM 08/2010 (vydáno: 28. 2. 2010)
Z obsahu: O smyslu postu; Pokora; Bůh ve svátostech. Svátosti na cestě spásy; Ayn
ryndová: Zbožštění jednotlivce a glorifikace sobectví (seriál Architekti kultury smrti);
Jak z krize ven či jak do ní příště nespadnout; Pohled z Říma – Zneužívané zneuží-
vání, Poznámka k týdnu – V televizi znovu o drogách; Až nastane skutečná rovnost...

RCM 09/2010 (vydáno: 7. 3. 2010)
Z obsahu: Obraťme se a věřme evangeliu. Postní katecheze Svatého otce; Krize,
nezaměstnanost a jak dál; Charles Darwin (I.): Zrození legendy o geniálním vědci
(seriál Architekti kultury smrti); Bůh ve svátostech. Přivtělení ke Kristu Veleknězi
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JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
2. 3. S. M. Gabriela Vlková (Olomouc) 46. narozeniny
4. 3. Fr. Cyprián Suchánek (Praha) 36. narozeniny
6. 3. Fr. Bartoloměj Kulhavý (Uherský Brod) 89. narozeniny
6. 3. S. M. Diana Kopřivová (Praha-Lysolaje) 41. narozeniny
11. 3. S. M. Marietta Andersová (Střelice) 82. narozeniny
13. 3. S. M. Bertranda Pešková (Jablonné v P.) 79. narozeniny
13. 3. S. M. Imelda Kobková (Střelice) 73. narozeniny
15. 3. S. M. Česlava Talafantová (Střelice) 68. narozeniny
15. 3. S. M. Edita Mendelová (Praha-Uhříněves) 45. narozeniny
22. 3. S. M. Angelika Vitásková (Bojkovice) 80. narozeniny
23. 3. Fr. Bernard Špaček (Sloupnice) 56. narozeniny
27. 3. S. M. Stella Mrtvá (Olomouc) 82. narozeniny
29. 3. Fr. Mikuláš Buzický (Olomouc) 48. narozeniny
Všem jubilantům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání.

NEKROLOGIUM
12. března 1990
zemřel v motolské nemocnici v Praze bratr spolupracovník Petr František Zabořil.
Narodil se 20. července 1910 v Rakové u Prostějova, sliby složil 11. března 1941
v Olomouci. Dlouhá léta sloužil Bohu v pražském konventu. Byl internován
v Broumově, pak pracoval na nucených pracích u PTP. Po propuštění se vrátil do
Prahy, pracoval v civilním zaměstnání. Po roce 1968 vypomáhal až do své smrti při
kostele sv. Jiljí. Zemřel po krátké těžké nemoci. Je pohřben v Praze. Ať odpočívá
v pokoji.

13. března 1990
zemřel v Kadani P. Rosarius Antonín Petr. Narodil se 1. ledna 1915 v Náchodě,
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