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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)

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

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

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

PŘEDPLATNÉ OPUSCULA 2011 (+ nedoplatky 2010)
Roční předplatné (11 čísel včetně poštovného) na rok 2011 činí 250 Kč. Můžete ho
uhradit složenkou nebo bankovním převodem na účet č. 122918389/0800 (ČS),
var. symbol 332. Upřednostňujeme platbu bankovním převodem. Prosíme odběra-
tele, kteří ještě neuhradili předplatné za rok 2010, o jeho urychlené zaplacení.
S díky redakce.

KALENDÁŘ AKCÍ
! 5. 2. 2011 Setkání misionářů v Olo-
mouci
! 26. 3. 2011 Setkání Kazatelského
střediska v Praze (od 16.30 hod.)
! 14. 5. 2011 Zasedání provinční rady
LSSD v Praze
! 24. – 31. 7. 2011 Letní dominikánská
misie v Krnově

SLUŽBY PROVINCIALÁTU

Jako číslo na provincialát používejte prosím
přednostně mobilní číslo +420 602 592 174
(pevná linka/fax: 224 219 685, e-mail: pro-
vincial@op.cz). 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,http://praha.op.cz.

Mariina legie
Mariina legie u sv. Jiljí pořádá ve čtvrtek 3. 2.
v 17 hod. u nové sochy P. Marie v Celetné
Mariánskou pobožnost, která pokračuje u sv.
Jiljí v 17.45 litaniemi, zásvětnou modlitbou,
růžencem a od 18.30 mší svatou. 

Vyučování katechismu
Příprava na přijetí svátostí křtu a biřmování
i vzdělávání ve víře pro zájemce probíhá
každé úterý po nešporách (cca od 19.45) na
faře pod vedením fr. Romualda Roba.

Přednášky
Duchovní život podle P. Garrigou-La-
grange. Přednáška probíhá každý čtvrtek po
nešporách, tj. cca 19.45 hod. Přednáší
P. ThLic. Jordán Vinklárek.

Program duchovní hudby
2. 2. 18.30 Svátek Uvedení Páně do chrámu
gregoriánský chorál
zpívá: Schola Egidiana; diriguje: Kateřina
Bartošová; varhany: Petr Chaloupský
22. 2. 18.30 Svátek Stolce sv. Petra
Petr Chaloupský: žalmy a moteta k svátku
zpívá: Schola dominicana, diriguje a na var-
hany hraje: Petr Chaloupský
Středy 18.30 Latinská mše svatá
Gregoriánský chorál, zpívá: Schola Egidiana,
řídí: K. Bartošová, varhany: Petr Chaloupský
Aktualní program hudby na http://jilji.cz

OLOMOUCKÝ KONVENT

Slovenská 578/14, 772 00 Olomouc
tel./fax: 585 231 352
e-mail: olomouc@op.cz; olomouc.op.cz

Lectio divina
Ffr. Jindřich a Kliment organizují pro zájem-
ce každý čtvrtek od 19.45 rozjímání nad
liturgickými texty z nejbližší neděle neboli
lectio divina v sále kláštera. 
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ZPRÁVY Z PROVINCIE v 3 4 v ZPRÁVY Z PROVINCIE

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

ŽIVÝ RŮŽENEC

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

fr. Irenej OP, promotor pro růženec

MNIŠKY – LYSOLAJE

S radostí vám oznamujeme, že 10. ledna 2011
si naše komunita zvolila představenou na
další tři roky. Zvolena byla opět sestra Kate-
řina Foltová, která tuto službu zastávala už
v minulém tříletí. Děkujeme všem, kdo nás
při volbě podporovali svou modlitbou a pro-
síme o další modlitby za novou převorku i za
celou naši komunitu. Fotografie z obřadu
uvedení nové převorky do úřadu si můžete
prohlédnout na našem webu.

Dne 19. ledna 2011 byla podpřevorkou
našeho kláštera na další tři roky jmenována
sestra Marie Pitterová.

moniales.praha.op.cz

KONGREGAČNÍ SESTRY

Pastorace zájemců o řeholní povolání
„Louka“
Pozvánka pro dívky do 30 let, které chtějí:
    * růst v Kristu
    * hledat své místo v jeho plánu
    * potřebují podporu a pomoc jak na to
    * a chtějí hledat společně

Tematická víkendová setkání:
Biřmování 11. – 13. února 2011 (hlaste se do
4. 2. 2010)
Eucharistie 8. – 10. dubna 2011
Smíření 10. – 12. června 2011

Již se uskutečnilo:
Povolání /září 2010/; Křest /prosinec 2010/
Info a přihlášky: rafaela@dominikanka.cz

Ubytování v KDS
Katolický domov studujících nabízí během
školního roku (350 Kč/200 Kč) i letních
prázdnin (300 Kč/180 Kč) ubytování v cen-
tru Prahy. Více informací na našem webu
http://kds.op.cz.

LAICKÁ SDRUŽENÍ

5. pražské sdružení laiků sv. Dominika
srdečně zve všechny zájemce

na svá setkání

VEČERY NAD SUMOU
Budeme se seznamovat s Teologickou
sumou svatého Tomáše Akvinského
formou společného čtení, výkladu
a diskuze. Věnujeme se snadnějším –
méně filosofickým otázkám ze Sumy,
k nimž patří především morální témata
a některá tajemství Kristova života.

Setkání se bude konat každé třetí
úterý v měsíci po večerní mši svaté
a nešporách u sv. Jiljí ve velké hovorně.
Nejbližší setkání se koná v úterý
15. února 2011. Na programu je otázka
ST I-II, 1 – O posledním cíli člověka.

Teologickou sumu lze najít v latin-
ském a českém znění na webu naklada-
telství Krystal OP: krystal.op.cz/sth.

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ FR. JINDŘICHA POLÁČKA OP
V pondělí 27. prosince 2010 na svátek sv. apoštola Jana byl v Olomouci při mši svaté
v 18 hodin vysvěcen na jáhna biskupem Josefem Hrdličkou fr. Jindřich Poláček OP.
Fotografie ze svěcení najdete na http://picasaweb.google.com/dominikani.cz.

Fr. Jindřich Poláček OP. Foto: fr. Šimon Hlavatý OP

65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
SEKULÁRNÍHO INSTITUTU DÍLO BLAŽENÉ
ZDISLAVY 1946–2011

Společně děkujeme Bohu za naše povolání a modlíme se
za obnovení a prohloubení našeho zasvěcení a služby

Náš sekulární institut Dílo blažené Zdislavy je součástí dominikánské rodiny. Jeho
zakladatel PhDr. Jan Bernardin Skácel OP před pětašedesáti lety založil společně
s MuDr. Marií Veselou společenství sester, jejichž posláním bylo pomáhat biskupům
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LAICKÁ SDRUŽENÍ

5. pražské sdružení laiků sv. Dominika
srdečně zve všechny zájemce
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k nimž patří především morální témata
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Fr. Jindřich Poláček OP. Foto: fr. Šimon Hlavatý OP

65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
SEKULÁRNÍHO INSTITUTU DÍLO BLAŽENÉ
ZDISLAVY 1946–2011
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za obnovení a prohloubení našeho zasvěcení a služby

Náš sekulární institut Dílo blažené Zdislavy je součástí dominikánské rodiny. Jeho
zakladatel PhDr. Jan Bernardin Skácel OP před pětašedesáti lety založil společně
s MuDr. Marií Veselou společenství sester, jejichž posláním bylo pomáhat biskupům
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a kněžím v pastoraci zvláště v pohraničních farnostech, oslabených odsunem
německého obyvatelstva. 
   Dne 15. ledna 1946 složila doživotní sliby v kostele v Holýšově v plzeňské diecézi
zakladatelka a první sestra. Oficiální činnost zahájilo společenství 19. března 1946
otevřením kursu pro laické katechetky. Později se sestry usadily také na faře v Hradci
u Stoda a na žádost biskupa Štěpána Trochty pracovaly na různých místech v litomě-
řické diecézi. Veřejně mohly sestry pracovat jen do roku 1950, pak přešly do ilegality
a působily tajně. Pracovaly jako pomocnice na farách nebo v civilních zaměstnáních
většinou ve zdravotnictví. V šedesátých letech se společenství rozšířilo také na Moravu.

K oficiálnímu církevnímu schválení institutu došlo až 26. prosince 1990. V této
době mělo Dílo blažené Zdislavy 35 sester a kandidátek. Sestry otevřely v Litomě-
řicích Charitní domov Zdislava pro přestárlé kněze a věřící laiky a dále působily podle
svých sil ve farnostech. Nyní jádro institutu, které tvoří staré sestry, žije společně
v Charitním domově na Moravci, dvě sestry působí v Praze a jedna v olomoucké
diecézi. Celé společenství má 12 sester s doživotními sliby. Jeho spirituálem je
P. Antonín Krasucki OP.

Jubileum našeho společenství chceme oslavit především duchovně. Každý měsíc
jubilejního roku chceme společně rozjímat nad jedním rysem spirituality našeho
společenství a modlit se za jeho další směřování a apoštolát. K tomu vydáváme
Jubilejní sešitek s úmysly modliteb.  Patnáctý leden prožijeme v modlitbách a oběto-1

váním mše svaté na poděkování za vznik Díla s prosbou o požehnání pro jeho další
existenci. Na 19. března plánujeme děkovnou mši svatou na Moravci s obnovením
slibů. Dílo se také oficiálně zúčastní pouti ke hrobu svaté Zdislavy v Jablonném
v Podještědí 28. května a pouti v Křižanově 29. května.

U příležitosti jubilea chceme vydat knihu o našem společenství, vytvořit
informační leták pro případné zájemce a informovat o možnostech zasvěceného života
v našem společenství v katolickém tisku. V tomto roce plánujeme uskutečnit ve
spolupráci s P. Antonínem Krasuckim tyto akce:
25. – 27. března – duchovní obnovu pro mladé v dominikánském klášteře v Praze;
10. – 14. července – duchovní obnovu pro mladé na Olšanských horách v Rudě nad
Moravou;
15. července – Den seniorů v Rudě nad Moravou;
17. – 20. listopadu – Exercicie pro sestry sekulárních institutů v klášteře dominikánů
v Praze.

Prosíme všechny členy dominikánské rodiny o modlitbu za naše společenství
a děkujeme všem bratřím dominikánům, kteří nám jakkoli pomáhali a pomáhají. Rádi
mezi sebou přivítáme ženy, které mají velkou lásku k Církvi, chtějí žít zasvěceným
životem uprostřed světa a vnášet do něj hodnoty evangelia. 

Lenka Bernadetta Nezbedová

 Zájemci si o něj mohou napsat  na adresu: Lenka Nezbedová, Štědrákova Lhota 79, 789 631

Ruda nad Moravou, Nezlenka@seznam.cz., tel. 607 593 950. 

HIC SUNT (DOMINI) CANES
– Všem na očích, a přesto skrytí –

Cortuum s. r. o. a Klášter dominikánů Praha si Vás
dovolují pozvat na výstavu věnovanou devíti stoletím
historie a života kapituly a dominikánského kláštera u
sv. Jiljí na Starém Městě pražském.

Výstava je otevřena denně; v letní sezoně (duben
až říjen) od 9 do 18 hodin; v zimní sezoně (listopad až
březen) od 9 do 17 hodin.

Přednáškový cyklus k výstavě Hic sunt (domini) canes
Společnost Cortuum s.r.o. a Klášter dominikánů Praha pořádá přednáškový cyklus k výstavě
Hic sunt (domini) canes. V novém roce se přednášky konají vždy ve středu od 17 hod.
v barokním refektáři dominikánského kláštera.

Přepadení pražských klášterů v roce 1611 – připomínka 400. výročí
Mgr. Dušan Foltýn, Mgr. Regalát Beneš OFM
16. 2. 2011 od 17 hodin, barokní refektář
Seznámení s historickými souvislostmi tohoto smutně slavného výročí.

Mezi porážkou Antikrista a věčností. Dominikáni jako lid apokalyptického věku
Mgr. Pavlína Cermanová, PhD.
9. 3. 2011 od 17 hodin, barokní refektář
Apokalyptická proroctví byla spletitým obrazem své doby i autorů.

Dřevořezba Ukřižovaného a její pohnutý osud
Prof. Dr. Milena Bartlová
30. 3. 2011 od 17 hodin, barokní refektář
Ukřižovaný z kostela sv. Jiljí

více na www.vystava-dominikani.cz

Dvoje nové webové stránky
Dominikánské nakladatelství Krystal OP má nové internetové stránky. V jejich
elegantním hávu najdete nejednu novou funkci a zorientujete se rozhodně snáz
a lépe než na stránkách starých, nemluvě o zcela novém internetovém obchodě.

Nové webové stránky má též Knihkupectví Oliva sídlící v areálu pražského
dominikánského kláštera (vstup je z Jilské ul. 7a). Na svěže graficky pojatých
stránkách najdete bohatý výběr křesťanské literatury, kterou lze objednávat
i prostřednictvím e-shopu.
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DOMINIKÁNSKÁ RODINA V MADRIDU SVATÝ TOMÁŠ A RADOST Z POZNÁNÍ
Ve dnech 16. – 21. srpna 2011 se ve španělském Madridu uskuteční
26. Světové dny mládeže (JMJ Madrid 2011). Setkání mladých
křesťanů z celého světa s papežem se koná pravidelně jednou za 2 – 3
roky a po australském Sydney bude letos opět hostitelem evropská
země. Z tohoto důvodu se očekává několik tisíc mladých poutníků
z České republiky. Papež Benedikt XVI. zvolil jako motto Světového

dne mládeže pro rok 2011 slova svatého Pavla z listu Kolosanům: „Zakořeněni
v Kristu, na něm stavějte a buďte pevni ve víře“ (srov. Kol 2, 7).

Ve vzájemné spolupráci bratří a kongregačních sester chceme doprovázet mladé
jak během duchovní přípravy na JMJ Madrid 2011, tak i v samotném Španělsku.

V Plzni již začal cyklus duchovní přípravy. V období leden – červen se jednou za
měsíc zamýšlíme nad dopisem Svatého otce Benedikta XVI. mladým, nasloucháme
katechezi, sdílíme své křesťanství a v adoraci se spojujeme v modlitbě. Nejbližší
setkání se bude konat v sobotu 5. února 2011 od 19.15 v dominikánském klášteře
v Plzni. 

V průběhu JMJ Madrid 2011 bychom chtěli být viditelně přítomni jako domini-
kánská rodina, a to spolu s mladými z okruhu našich klášterů a působišť. Prakticky to
znamená, že ti z vás, kteří by se chtěli přidat k dominikánské rodině na JMJ Madrid
2011, se přihlásí jako účastníci za plzeňskou diecézi, abychom mohli být ubytováni
všichni na jednom místě. V rámci českého centra bychom chtěli pro všechny
účastníky nabídnout modlitbu některých částí breviáře a další iniciativy, které jsou
zatím v jednání se Sekcí pro mládež. 

Budeme rádi, pokud se k naší dominikánské skupině přidáte i vy. Předejte, prosím,
naše pozvání i těm mladým z vašeho okolí, kterým je dominikánská rodina blízká
nebo teprve hledají skupinu lidí, ke které by se mohli přidat. 

vojtecha@dominikanka.cz, cyprián@op.cz

Modlitba za Světové dny mládeže
Pane Ježíši Kriste, jsi naší jistotou a pokojem.
Pomáhej nám žít poctivě a pravdivě,
aby naše svědectví o Tobě pronikalo k srdcím všech.
Prosíme Tě za přípravu Světových dnů mládeže v Madridu
a za všechny mladé lidi, kteří se na tuto pouť vydají.

Na přímluvu Panny Marie nám dej svého Svatého Ducha, 
který promění naše srdce.

Zdrávas Maria...

V pátek 28. ledna se v barokním refektáři pražského kláštera
sešla po večerní mši svaté pražská dominikánská rodina a její
přátelé v počtu asi 40 lidí. Večer byl oslavou svátku svatého
Tomáše Akvinského a jeho tématem byla radost z poznání.

Poté, co jsme se napřed na cestu za radostí se svatým Tomá-
šem vydatně posilnili z dobrot nachystaných našimi sestrami
Dášou Ester, Jitkou Terezií a Evou Imeldou (bratři z kláštera zas
obětavě připravili hojné zásoby dobrého pití), rozesadili jsme se
v kroužku a vyslechli několik krátkých promluv na téma Co pro
mne znamená svatý Tomáš. Nejprve od sestry Martiny Štěpinové,
která se zabývá svatým Tomášem coby filosof. Potom od Evy
Imeldy Fuchsové, která jej hodnotila jako redaktorka naklada-

telství Krystal OP, které svatého Tomáše – zvláště poslední dobou – hojně vydává,
a jako dominikánská terciářka. Nakonec promluvila o svém vztahu ke svatému
Tomáši sestra Terezie Eisnerová. Její vystoupení bylo o to působivější, že tentýž den
slavila 30 let od své obláčky. Blahopřejeme!

Po jednotlivých svědectvích se rozproudila živá diskuse na téma, co chybí
dnešnímu českému čtenáři, potažmo dominikánskému laikovi, od svatého Tomáše
(především asi úvod do četby jeho díla) a proč nemůžeme duchovní otázky pojednávat
se stejnou přesností, jako se s nimi vypořádal svatý Tomáš a s důkladností a s přes-
ností rozlišování, s níž jsou dnes pojednávány zejména otázky přírodovědecké.

V druhé části večera nás čekalo opravdové překvapení. Sestry z Černé, především
sestra Guzmana, připravily kvíz z díla svatého Tomáše, kdy jsme – rozděleni do tří
družstev – měli vždy ze tří možností z Teologické sumy uhádnout, co o dané věci
soudí svatý Tomáš. Ani bratr Lukáš OP, který celý večer obětavě moderoval, se svými
znalostmi ze studií v Bordeaux a Toulouse často nestačil! Avšak nakonec co do
výsledku převládla spravedlnost Boží a nikoli lidská, neb vyhráli ti nejslabší.

Večer se hezky rozproudil a nad přebohatým občerstvením trval v rozhovorech
ještě notnou chvíli. Jen nás zamrzelo, že všichni bratři z pražského kláštera, až na
moderujícího Lukáše OP, se již během první části večera ztratili jak pára nad
hrncem… 

Doufáme v pokračování podobných svěžích a neotřelých večerů a sestrám z Černé
ještě jednou vřelé Pán Bůh zaplať!

Kdo by se chtěl teologickou sumou svatého Tomáše zabývat i jindy než jen jednou
za rok v den jeho svátku, toho 5. pražské laické sdružení sv. Dominika srdečně zve
na své Večery nad sumou – více na str. 3.

Ivan František Bok
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Prosíme Tě za přípravu Světových dnů mládeže v Madridu
a za všechny mladé lidi, kteří se na tuto pouť vydají.
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Zdrávas Maria...
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obětavě připravili hojné zásoby dobrého pití), rozesadili jsme se
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mne znamená svatý Tomáš. Nejprve od sestry Martiny Štěpinové,
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Doufáme v pokračování podobných svěžích a neotřelých večerů a sestrám z Černé
ještě jednou vřelé Pán Bůh zaplať!

Kdo by se chtěl teologickou sumou svatého Tomáše zabývat i jindy než jen jednou
za rok v den jeho svátku, toho 5. pražské laické sdružení sv. Dominika srdečně zve
na své Večery nad sumou – více na str. 3.

Ivan František Bok
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PROSBY O MODLITBY

˜ za nového magistra řádu fr. Bruna Cadoré
˜ za pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duku OP
˜ za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry zastávající provinční oficia
˜ 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 křesťany v Iráku
˜ 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 projekt kláštera mnišek v Praze-Lysolajích
˜ za rozvoj teologie a křesťanské filosofie na Teol. fakultě v Č. Budějovicích
˜ za Světové dny mládeže v Madridu 2011
˜ 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
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 nepa-
trnou 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.

Únor
1. Aby se manželství a rodina těšily všeobecné vážnosti a aby byl uznáván jejich

nezastupitelný přínos celé společnosti.
2. Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště postižených nemocemi přinášela

trpícím lidem svědectví o Kristově přítomnosti.
3. Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli zachráněni od hříchu

a získali důstojnost Božích dětí.

LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA
NOVÝ KONTAKT NA PROVINČNÍ MODERÁTORKU
Dagmar Ester Kopecká, Nám. Chuchelských bojovníků 11/5, 159 00 Praha 5 
e-mail: ester@op.cz

ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY LSSD
Zasedání provinční rady LSSD se bude konat v sobotu 14. května 2011 od 9.30 hodin
v dominikánském klášteře v Praze (Husova 8, Praha 1–Staré Město). Na programu
bude volba provinčního moderátora a volba příp. ustanovení dalších oficií. Prosím
všechny členy rady, aby se na zasedání dostavili, abychom byli usnášeníschopní a vol-
ba mohla proběhnout. Dále prosím, abyste ve svých sdruženích promysleli a pro-
diskutovali vhodné kandidáty na jednotlivá oficia a vaše návrhy mi zaslali do
25. března 2011. Bude především třeba zvolit nového moderátora, můj čas již přezrál,
a i kdyby snad nějakého nešťastníka napadlo znovu mne navrhnout, kandidovat již
nemíním. Všechny také moc prosím o modlitební podporu pro jednání rady. Díky!

Ester

EVROPSKÝ KONGRES LAIKŮ DOMINIKÁNŮ
CALERUEGA 26. – 31. května 2011
„Dnešní dominikánský laikát čerpající ze studnice svatého Dominika“
Ve dnech 26. – 31. května 2011 se bude v Calerueze konat 8. Evropský kongres laiků
dominikánů. Naše sdružení by tam měl teoreticky zastupovat nový provinční
moderátor, což je prakticky těžko proveditelné: nevíme, kdo to bude, zda bude mít
v daném termínu čas, zda bude jazykově vybaven apod. Je tedy třeba vyslat místo něj
nějakého zástupce, řádného člena LSSD, který dobře zná situaci v našem sdružení a je
schopen komunikovat v některém z jednacích jazyků (angličtina, francouzština,
španělština). Prosím tedy případné zájemce, aby mě kontaktovali. Přihlášky na setkání
je nutné odeslat do 15. března. Díky! Ester

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS BRNO (představený Radovan Michael Plšek)
Když jsme uzavírali rok 2010 a bilancovali, možná si mnozí ani nepovšimli, že končí
významné dvacetiletí. Pravda, z hlediska historiků se jedná o kratičký úsek, ale
z hlediska jednotlivce o dobu dosti dlouhou. Po listopadovém převratu roku 1989 nám
již nikdo nebrání svobodně vyznávat svou víru a účastnit se náboženského života. Zde
mám na mysli obnovu kazatelského řádu včetně dominikánského laikátu, dříve třetího
řádu. A to je velký dar.
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Vzpomínám na svátek sv. Dominika 8. 8. 1990, kdy v kostele sv. Michala se sešlo
velké množství věřících. Od příznivců řádu přes terciáře přijaté v čase před zákazem
činnosti řádů, za totality přijímané tajně a jednotlivě nebo ty, kteří již jako dominikán-
ští laici vytvářeli tajná sdružení, známá pouze zúčastněným. Poprvé jsme se mnozí
uviděli i s duchovními otci: P. Jordánem Vinklárkem, P. Tomášem Bahounkem
a tehdy mladým řeholníkem, později knězem P. Norbertem Badalem. Bylo nás hodně
a měli jsme radost.

Na podzim se konaly první volby rady místního sdružení, naše činnost dostala
formální rámec. Za patrona jsme si zvolili svatého Tomáše Akvinského. Během
celého dvacetiletí jsme se snažili nalézt nejvhodnější způsob prožívání života ve
sdružení. Zpočátku bylo obtížné určit den a čas pro setkávání společenství. Zprvu
P. Jordán určil úterky po večerní mši svaté a začal nás seznamovat s učením
svatého Tomáše Akvinského. Když P. Jordána odvolali přednášet na Cyrilo-
metodějskou teologickou fakultu, svolával nás náš první představený br. Rudolf
Martin na každou schůzku zvlášť. Potom jsme se dohodli na pevném dnu, druhé
sobotě v měsíci, kterou později vystřídal třetí čtvrtek, u něhož jsme zůstali dosud.

Sdružení se hodně proměnilo i personálně, je nás méně, ale stále tvoříme jednotu.
Za zemřelé se modlíme, nemocné a nemohoucí navštěvujeme, s těmi, kteří mohou
a chtějí přicházet, tvoříme společenství. Někteří si v čase svobody našli jiné zájmy
a odešli, studenti, když dostudovali, odešli za prací, mnohé ze sester se provdaly
a následovaly svého manžela. Na druhé straně přicházejí noví bratři a sestry a žádají
o přijetí do našeho sdružení.

V letech 1990–2010 nás vedli představení: Rudolf Martin Chaloupka dvě funkční
období, Pavel Rafael Konzbul jedno, Ladislav Tarsicius Malinka dvě, Radovan
Michael Plšek dvě (dosud). Za všechnu jejich nelehkou práci jim děkujeme
a vyprošujeme hodně milostí. Obětavým řádovým asistentem je po celou dobu
P. Tomáš Bahounek. V posledních letech nás také formuje náš novicmistr P. Pavel
Augustin Kryl. Děkujeme našim otcům a prosíme o dary Ducha svatého a sílu pro
další roky.

Z našeho sdružení vzešla i duchovní povolání: kněží terciáři P. Pavel Augustin
Kryl a P. Pavel Rafael Konzbul, trvalí jáhni br. Karel Metoděj Pavlík, Rudolf Martin
Chaloupka a jeden bratr dokončuje studia před jáhenským svěcením.

Sestra M. Rafaela z kongregace dominikánek také patřila do našeho sdružení.
Z laiků dvě sestry, Světlana Jana Drábková a Eva Jana Lopourová, vystudovaly

teologii v Olomouci.
Za všechno Pánu Bohu děkujeme a o další požehnání pro naše konání prosíme.

Své přímluvce svatého Dominika, svatého Tomáše Akvinského a svatou Zdislavu
prosíme: orodujte za nás!

Předpokládám, že ostatní sdružení jsou na tom podobně a bylo by jistě užitečné,
kdyby se i další z bratří nebo sester podělili o své vzpomínky.

s. Stanislava Kateřina 

Za sestrou Vilmou Zdislavou Vrbíkovou
V prvních letošních dnech nás překvapila zpráva, že 1. ledna 2011 si Pán povolal naši
milou sestru Vilmu Zdislavu Vrbíkovou rozenou Rychlíkovou.

Narodila se v Jalubí, v Uherském Hradišti vystudovala gymnázium, v Brně
lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. V 60. letech minulého století promovala
a na umístěnku nastoupila do Žiliny. Následovaly Bardějov-Lázně, nemocnice
v Hodoníně a Košice. To již byla provdána za Ing. Vrbíka a měli syna Roberta. V 70.
letech pracovala v Lanškrouně a setkala se tu s P. Gabrielem Součkem OP a skrytým
dominikánským společenstvím. P. Gabriel ji přijal do třetího řádu. Později se rodina
přestěhovala do Brna a sestra Zdislava se stala posudkovou lékařkou. V roce 1994
ovdověla a jako důchodkyně si mohla dovolit uspořádat život podle řádových stanov.
Svůj čas věnovala modlitbě, každodenní účasti na mši svaté, duchovní četbě, pomoci
potřebným (navštěvovala nemocné, ošetřovala dlouhodobě své nemocné sestry),
denně vedla ve farním kostele v Komíně modlitbu růžence, sloužila povzbuzením
a radou všem, kdo o to stáli. Aktivně se účastnila života místního sdružení. Na
poslední měsíční schůzce v prosinci byla veselá a usměvavá, jako vždy. Nikdo z nás
netušil, že se vidíme naposled. První den nového roku 2011 ji syn Robert našel
odpočívající a s úsměvem na rtech. Měla 77 let.

Pohřeb se konal 9. ledna ve 14 hodin v rodném Jalubí u Uherského Hradiště
z místního kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Loučila se s ní početná
rodina: syn Robert s chotí a dvěma syny, bratr Jiří s rodinou, za nemocnou sestru
Hedviku její syn Radovan, dále přátelé a dominikánští terciáři: sestry Dominika,
Marie, Kateřina, bratři Michael a Rafael. Společně s panem farářem při zádušní mši
svaté koncelebroval a promluvu měl P. Pavel Rafael Konzbul a účastnil se i po-
hřebního obřadu do rodinného hrobu.

Ať sestra Vilma Zdislava odpočívá v pokoji!
s. Stanislava Kateřina

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

Program setkání
12. 2. 2011  Setkání v klášteře
12. 3. 2011  Setkání v klášteře
9. 4. 2011  Setkání v klášteře – postní rekolekce
28. 4. – 1. 5. 2011  Exercicie
11. 6. 2011  Setkání v klášteře
9. 7. 2011  Pouť na sv. Kopeček u Olomouce
8. 8. 2011  Svátek sv. Dominika
10. 9. 2011  Setkání v klášteře – sliby, obláčka
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V lednu jsme na pravidelném sobotním setkání našeho sdružení přivítali velmi milou
a nutno dodat, že i veselou návštěvu. Z nedalekého Přerova k nám zavítali kolegové
– františkánští terciáři pod vedením představeného Petra Antonína Prinze a duchov-
ního asistenta Česlava Křížaly OFM. Oplatili nám tak naši loňskou návštěvu u nich,
na svátek sv. Františka. 

Po společné liturgii jsme si připomněli blízkost obou řeholních rodin a setkání
Františka s Dominikem v Římě. Františkány jsme samozřejmě chtěli pohostit něčím
typicky dominikánským. Náš řádový asistent fr. Pavel hovořil o životě svaté Paní
Zdislavy, úctě v dominikánské rodině a o tom, jak mocná je její přímluva i dnes.
Františkáni zase měli naladěné nástroje, a tak jsme si s nimi s chutí zazpívali.
Odpoledne br. Reginald provedl s odborným výkladem naše hosty klášterem
a klášterním kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Po nezbytném
občerstvení jsme vyslechli přednášku s. Hosanny o dominikánské liturgické modlitbě.
S. Michaela pak v příspěvku nastínila počátky dominikánského kazatelství. A navázali
jsme tím, čemu se, mimo jiné, věnují oba řády v současnosti – hovořili jsme
o městských misiích a promítli si fotky z těch našich letních. V diskuzi jsme naťukli
dnešní úlohu laiků v řeholních rodinách. Setkání jsme zakončili modlitbou růžence.

Věříme, že tato pěkná družební tradice bude pokračovat i v příštích letech. Zázemí
nám, jako vždy, poskytli bratři a paní kuchařka z olomouckého konventu. Moc jim
děkujeme.

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. Srdečně zveme! (www.pmr.op.cz)

MS 3. PRAŽSKÉ (představený Petr Ondřej Chaloupský)
Setkání se uskuteční v pondělí 21. 2. 2011 (téma Učitelský úřad církve a jeho místo Jilská 7, 110 00 Praha 1, tel. 606 657 544, http://oliva.op.cz
v životě běžného katolíka). Program: 18.00 růženec, 18.30 mše sv. a nešpory, cca
19.20 setkání ve velké hovorně. Informace o společných setkáních najdete na
www.laici3ps.op.cz.

MS 4. PRAŽSKÉ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Členové našeho sdružení se v příštím měsíci sejdou v sobotu 5. 2. 2011.

MS 5. PRAŽSKÉ (představený Jan Jáchym Beneš)
Setkání našeho sdružení se konají jednou měsíčně – každé třetí úterý v měsíci po
nešporách u sv. Jiljí ve velké hovorně. Nejbližší setkání se bude konat 15. 2. 2011,
téma setkání: O posledním cíli člověka. Viz také str. 3 – Večery nad Sumou.

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. 

NOVINKY

Tomáš Akvinský: O separovaných substancích
Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát
je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části se Tomáš pokouší shrnout a kriticky
posoudit to, co o separovaných substancích soudili různí filosofové od samého
počátku filosofie až do Tomášovy doby, především Platón a Aristotelés. Ve druhé
části traktátu vykládá Tomáš katolickou nauku o andělech, která je založena na Písmu
svatém, na učení církevních otců a na odkazu Dionýsia Areopagity, který „vynikl nad
ostatní myslitele ve výkladu toho, co náleží duchovým substancím“. Tato teologická
část zůstala bohužel nedokončena a tvoří podstatně menší část spisu. Traktát tedy
zůstal především důležitým a bohatým zdrojem poznání klíčových aspektů Tomášova
metafyzického myšlení. brož., cca 210 str., cca 215 Kč

KNIHKUPECTVÍ OLIVA
e-mail: knihy-oliva@quick.cz, Otevřeno: Po-Pá 10-18 hod.

Knihkupectví v areálu pražského dominikánského kláštera nabízí pro-
dukci nakladatelství Krystal OP, literaturu z oblasti křesťanství,
judaica, pravoslaví a historickou a filosofickou literaturu. Kompletní
nabídku naleznete v internetovém knihkupectví http://oliva.op.cz.
Chcete-li být pravidelně informováni o novinkách, napište nám:
knihy-oliva@quick.cz. Těšíme se na vaši návštěvu a objednávky!

NOVINKY

Paul Williams: Neočekávaná cesta
O konverzi z buddhismu ke katolictví. CDK, brož., 215 str., 249 Kč
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Redakční rada Salve
Pražský arcibiskup Dominik Duka OP, který je šéfredaktorem teologické revue Salve,
byl spolu s členy redakční rady této revue ve dnech 7. – 9. ledna 2011 hostem
v trapistickém klášteře Matky Boží v Novém Dvoře.

Již tradičního zimního víkendového zasedání redakční rady se kromě pražského
arcibiskupa zúčastnil také ředitel polské nadace Ponad Granicami Tomasz

svým slovem a postřehy. Na programu byla nejen příprava témat a čísel pro příští rok
a vůbec promýšlení směřování celého časopisu v budoucnu, ale také účast na mnišské
liturgii. V klidném prostředí kontemplativního kláštera bylo možno se hlouběji
zamyslet, otevřít a prodiskutovat mnoho témat, která se jeví jako důležitá pro českou,
ale i světovou církev a společnost v dnešní době, a v neposlední řadě se v širším
společenství redakční rady intenzivně setkat s těmi, pro které je takovéto uvažování
nedílnou součástí jejich křesťanského života.

Při závěrečné nedělní mši svaté Mons. Dominik Duka mimo jiné poděkoval
bratrům trapistům za jejich skryté, ale velice silné působení ve zdejším kraji a v celé
české církvi a vzpomněl na rozhovor s místními obyvateli: „Když jsem na cestě sem
jednou zabloudil, ptal jsem se místních lidí na cestu. Hned věděli: ‚To myslíte ty
faráře, kteří pracují?‘ Nový Dvůr je klášter, o kterém skoro každý u nás alespoň slyšel.
Děkuji bratrům i za tento obraz církve, který v české společnosti dokázali vytvořit.
Děkuji za to, že vybudovali toto krásné místo klidu, místo Boží, kde se každý může
zamyslet nad směrem své cesty.“

Víkendová redakční rada revue Salve v trapistickém klášteře v Novém Dvoře
ukázala, jak tvůrčí může být komplementární spojení vita activa a vita contemplativa,
práce do světa a společnosti otevřeného časopisu, opřeného ovšem o zázemí hluboké
modlitby a liturgické úcty.

www.op.cz
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Editorial (SALVE 3–4/2010)

Vážení čtenáři,

toto dvojčíslo časopisu Salve je věnováno misii. Není bez zajímavosti, že se
k tomuto tématu dostáváme v čase oslav dvacátého výročí vydávání naší revue. Slovo
misie známe spíše ve spojení s pojmem mise. V současné době se hovoří o mírové
misi, kterou realizují vojáci. Myslím, že naši čtenáři vědí, že nepatřím k pacifistům,
ale přesto mi připadá komické, jak náš svět postmoderny dovedl ad absurdum nomina-
listické chápání světa. V církvi po II. vatikánském koncilu jsme velmi často slyšeli
a slyšíme, že misie je překonaný projev triumfalismu a kolonialismu, který musí být
vystřídán pouze a jedině dialogem. Dodávám: hlavně co nejvíce oficiálním
a slavnostním. Možná, že zarytí nepřátelé misie neznají nic jiného než konference,
které se míjejí účinkem, takže místo porozumění stále více vystupuje do popředí
neporozumění, odmítání a dokonce teroristické akce. To je jedna strana mince. Na
jejím rubu jsou persekvovaní, uvěznění a vraždění misionáři, kteří však stále více
nalézají přijetí u těch, kterým radostnou zprávu přinášejí. Jistě, není to však možné bez
skutečného dialogu, tedy snahy porozumět a opravdu pomoci.

Druhý vatikánský koncil v konstituci Lumen gentium, kterou můžeme chápat jako
magnu chartu církve dneška, říká v článku 3: „Přišel tedy Syn poslaný od Otce, který
si nás v něm před stvořením světa vyvolil a předem určil k přijetí za své děti, protože
si předsevzal v něm všechno obnovit. (Srov. Ef 1,4–5.10) […] Všichni lidé jsou voláni
k této jednotě s Kristem, On je světlo světa, z něho pocházíme, skrze něho žijeme
a k němu směřujeme.“ V dekretu Ad gentes, věnovanému zvláště misijní činnosti
církve, čteme v prvním článku: „Církev byla poslána Bohem k národům světa, aby
byla ‚všeobecnou svátostí spásy‘. Proto se snaží, vedena nejvnitřnějšími požadavky
své katolicity a poslušnosti k svému zakladateli, hlásat evangelium všem lidem. Vždyť
už sami apoštolové, na nichž je církev vybudována, jako Kristovi následovníci ‚kázali
slovo pravdy a dávali život církvi‘. Je povinností jejich nástupců v tomto díle trvale
pokračovat, aby se ‚slovo Páně dále šířilo a bylo přijímáno s úctou‘ (2 Sol 3,1) a aby
se Boží království hlásalo a budovalo všude na zemi.“

Představa božského poslání je vlastní i mnohým nekřesťanským náboženstvím.
Setkáváme se s ním v Řecku, ale i dodnes především v islámu. Máme-li lépe
porozumět textům II. Vatikána, celé křesťanské misii, a v neposlední řadě i našemu
časopisu, považuji za nutné zamyslet se nad texty samotného Písma. Již při požehnání
praotci Abrahámovi tušíme poslání světové misie: „Požehnám těm, kdo ti budou
žehnat, zavrhnu ty, kdo ti budou zlořečit. Tebou si budou žehnat všechny rody
země.“(Gn 12,3). Tato část patří mezi nejstarší části Starého zákona. Na ni navazují
univerzalistické výroky proroků, které upozorňují izraelský národ na jeho poslání být
zprostředkovatelem Božího zjevení. Izrael je Jahvovým služebníkem poslaným

samým Bohem. Poslem (Iz 41,9), svědkem určeným národům, aby poznali jediného
Boha (Iz 43,10.12; 44,8). Ostatní národy se dle prorocké vize přidají k Izraeli, aby
sloužili jeho Bohu (Iz 2,1nn; 19,21–25; 45,20–25). Dále nám ukazuje prorok Izaiáš
cestu prozelytů, kteří nalézají společenství Božího lidu (Iz 56,3). Boží moudrost zve
k hostině všechny národy (Př 9,3nn). Toto misijní poslání krystalizuje v povolání
Jahvova služebníka, který uzavírá smlouvu s lidem a stává se v duchu zmíněného
verše Gn 12,3 „světlem národů“ (Iz 42,6nn; 49,5nn).

Vyslání či poslání (misie) se plně uskutečňuje v Ježíši Kristu, který přichází jako
pravý vyslanec Boží (Lk 4,17–21). Ježíšovu misii vysvětluje podobenství o prorad-
ných vinařích (Mk 12,2–8). Celé vykupitelské dílo Ježíšovo je založeno na poslání,
které se mu dostalo od Otce, jediný Bůh (Jan 17,3) vysílá svého Syna a tím se zároveň
zjevuje jako Otec. Když se naplní čas, posílá Bůh svého Syna, aby nás vykoupil
a učinil z nás své adoptivní syny (Gal 4,4; Řím 8,15). Ježíš je pravým vyslancem
Božím (Jan 9,7), pravým apoštolem našeho vyznání víry (Žid 3,1).

Ježíšovo poslání pokračuje v činnosti jeho vyslanců, vysílá apoštoly po dvou ještě
za svého působení (Lk 10,1), aby po vzkříšení poslal v duchu své misie apoštoly do
celého světa (Mk 16,5). Jdou hlásat evangelium a získávají učedníky ve všech
národech (Mt 28,19) a vydávají všude svědectví Kristu (Sk 1, 8). Na tuto cestu misie
je povolán u Damašku také svatý Pavel: „Jdi, chci tě poslat daleko, k pohanům.“
(Sk 22, 21). Sám Pavel zdůvodňuje svůj titul apoštola posláním, kterého se mu dostalo
právě na této cestě (1 Kor 15, 8n; Gal 1,12). Po smrti apoštolů pokračuje v díle
Synově celá církev. Její dějiny, ale i současnost vypovídají o misijní činnosti církve.

Toto číslo připravil prof. Albert-Peter Rethmann, ředitel misijního institutu při
Německé biskupské konferenci a nový probošt kapituly Všech svatých na Pražském
hradě, jejímiž členy jsou pedagogové Katolické teologické fakulty Karlovy univerzity
v Praze. Naše číslo o misiích bylo tedy svěřeno do kompetentních rukou. Článek Karla
kardinála Lehmanna, bývalého předsedy Německé biskupské konference, je současně
i zdůvodněním, proč byl založen zmíněný Institut pro misii a světovou církev. Vlastní
článek A.-P. Rethmanna nám potvrzuje a prohlubuje jistotu, že misie není možná bez
dialogu. V minulosti se to církvi ne vždy dařilo, neporozuměli jsme plně pluralitě
kultur a společnosti. O tom vypovídá stať Michaela Sievernicha SJ o Franciscu de
Vitoriovi OP a sporech okolo použití vojenské síly proti domorodému obyvatelstvu.
Článek Philipa Jenkinse je nahlédnutím do problematiky mnohdy podceňovaného
mohutného, ale i komplikovaného rozvoje křesťanství v celosvětovém kontextu,
zvláště v zemích třetího světa. Paul Oberholzer SJ se vrací do historie misie v Číně,
kde křesťanství hraje důležitou roli opět i dnes, jak ukazuje také náš rozhovor
s čínským knězem, jenž musel z důvodů bezpečnosti zůstat v anonymitě. I tento fakt
mluví sám za sebe. Odhady počtu křesťanů, katolíků i evangelíků, zmiňované
v rozhovoru, se pohybují na nižší hranici. Můžeme se setkat i s čísly až dvoj-
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násobnými. Jeden renomovaný profesor religionistiky z šanghajské univerzity hovoří
o tom, že se více jak jedna třetina Číňanů modlí a vyznává nějakou víru. A to nejenom
na zaostalém venkově, jak by předpokládal ortodoxní marxista. Misie však neprobíhá
jen v Číně za obtížných podmínek. Pojednání Emeka Vernantiuse Ndukaiha nám
přibližuje ohlas z Afriky, která se stává oblíbeným místem nejen českých turistů, ale
úspěšně zde operuje i Česká katolická charita. Misijním územím jsou ovšem
i severočeské Litoměřice, o čemž nás seznamuje Ludvík Grundman OP, který se
zúčastnil pouliční misie i ve francouzském Moulleau. Litoměřická misie také trochu
čerpala ze zkušeností z královéhradeckého Týdne vzájemného poznání a porozumění,
které proběhlo v minulém i předminulém roce.

Je či bude Česká republika misijní zemí? Říkám, že ne, ale za předpokladu, že naše
církev obnoví ducha misijní činnosti a nebude zanedbávat novou evangelizaci
a katechezi.

a fra Dominik Duka
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RCM 2/2011 (vydáno 23. 1. 2011)
Úvodník bp. Paďoura; Náboženská svoboda – cesta k míru. Poselství Benedikta XVI.;
Pohled z Říma: Svět na koberečku; Novoroční projev D. Duky pro ČT; Zpráva
o netoleranci a diskriminaci křesťanů v Evropě

RCM 3/2011 (vydáno 6. 2. 2011)
Úvodník bp. Cikrleho; Panna Maria – první a dokonalá zasvěcená osoba; Levate
capita vestra. Zamyšlení P. Josefa Koláčka; Pohled z Říma: Čech, který oslovil
i vatikánské kardinály; Ronald Reagan a morální vůdcovství; Paradoxní Ortodoxie;
Uzdravování rodových kořenů. Rozhovor s fr. Benediktem Mohelníkem OP; Co je
evoluce? Recenze knihy Ernsta Mayra o aktuálním pohledu na evoluční biologii

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
  1. 2. S. M. Josefa Strettiová (Praha-Lysolaje) 41. narozeniny
  2. 2. S. M. Blandina Větrovcová (Střelice) 87. narozeniny
  2. 2. S. M. Anežka Škrobánková (Střelice) 70. narozeniny
  3. 2. S. M. Anežka Suchánková (Znojmo) 40. narozeniny
13. 2. S. M. Eva Pechová (Bojkovice) 79. narozeniny
13. 2. Fr. Gabriel Malich (Bordeaux) 30. narozeniny
15. 2. Fr. Efrém Jindráček (Znojmo) 36. narozeniny
18. 2. Fr. Prokop Bahník (Plzeň) 59. narozeniny
22. 2. S. M. Pravoslava Jarošová (Bojkovice) 86. narozeniny
24. 2. S. M. Vlasta Jochcová (Střelice) 96. narozeniny
24. 2. S. M. Cyrila Navrkalová (Střelice) 64. narozeniny
26. 2. S. M. Isabela Rumlová (Praha) 82. narozeniny
28. 2. S. M. Valerie Cahlová (Bojkovice) 89. narozeniny

Všem jubilantům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání.

SVATÝ TOMÁŠ AKVINSKÝ (2)
Katecheze Svatého otce Benedikta XVI.

Drazí bratři a sestry,

dnes bych rád pokračoval v prezentaci svatého Tomáše Akvinského, teologa
takových kvalit, že studium jeho myšlení bylo výslovně doporučeno Druhým
vatikánským koncilem ve dvou dokumentech: v dekretu Optatam totius (č. 16)
o výchově ke kněžství a v deklaraci Gravissimum educationis (č. 10) o křesťanské
výchově. Ostatně, již papež Lev XIII., jeho velký ctitel a promotor tomistických
studií, prohlásil svatého Tomáše Akvinského za patrona katolických škol a univerzit.

Hlavní důvod tohoto ocenění spočívá nejen v obsahu jeho nauky, ale také
v metodě, kterou si osvojil, zejména v jeho nové syntéze a rozlišení mezi filosofií
a teologií. Církevní otcové se střetávali s různými filosofiemi platónského typu, které
podávaly úplnou vizi světa a života, včetně otázky Boha a náboženství. Při setkání
s těmito filosofiemi sami vypracovali úplnou vizi reality, přičemž vycházeli z víry za
použití platónských prvků, aby podali odpovědi na podstatné otázky lidí. Tuto vizi,
založenou na biblickém zjevení a vypracovanou za pomoci platonismu korigovaného
ve světle víry, nazývali „naše filosofie“. Slovo „filosofie“ nebylo tedy výrazem čistě
racionálního systému, který by byl odlišen od víry, nýbrž podával celkovou vizi
reality ve světle víry. Tato vize byla zkonstruována ve světle víry, ale osvojena
a promýšlena rozumem. Byla to tedy vize, která určitě překračovala schopnosti
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rozumu, ale která rozum zároveň uspokojovala. Setkání s předkřesťanskou filosofií Na druhé straně však nejenom víra pomáhá rozumu. Také rozum svými prostředky
Aristotela (zemřel roku 322 před Kr.) otevřelo svatému Tomášovi novou perspektivu. může něco důležitého konat pro víru tím, že jí poskytuje trojí službu, kterou svatý
Aristotelská filosofie byla samozřejmě vypracována bez znalosti Starého a Nového Tomáš shrnuje v předmluvě komentáře k Boetiovu De Trinitate: „Dokazovat základy
zákona a vysvětlovala svět bez Zjevení, pouhým rozumem. A tato důsledná racionalita víry, vysvětlovat pomocí podobností pravdy víry a odmítat námitky, vznášené proti
byla přesvědčivá. Stará forma „naší filosofie“ podle Otců tak už nefungovala. Vztah víře“ (q. 2, a. 2). Celé dějiny teologie jsou v podstatě uplatňováním tohoto nasazení
mezi filosofií a teologií, vírou a rozumem, bylo třeba znovu promyslet. Existovala inteligence, která ukazuje srozumitelnost víry, její členitost a vnitřní harmonii, její
úplná a přesvědčivá „filosofie“ sama v sobě, racionalita, která předcházela víru; rozumnost a její schopnost prosazovat dobro člověka. Správnost teologických úsudků
a potom „teologie“, myšlení s vírou a ve víře. Naléhavá otázka zněla: Je slučitelný a jejich skutečný poznávací význam se zakládají na platnosti teologického jazyka,
svět racionality, filosofie myšlené bez Krista, se světem víry? Anebo se vylučují? který je podle svatého Tomáše principiálně jazykem analogickým. Vzdálenost mezi
Nechyběly prvky, které hovořily pro neslučitelnost mezi oběma světy, ale svatý Bohem Stvořitelem a bytím jeho stvoření je nekonečná; nepodobnost je vždycky větší
Tomáš byl pevně přesvědčen o jejich slučitelnosti, ba dokonce o tom, že filosofie než podobnost (srov. DS 806). Navzdory tomu však v celé té odlišnosti mezi
vypracovaná bez poznání Krista jakoby očekávala Ježíšovo světlo, aby byla úplná. Stvořitelem a stvořením existuje určitá analogie mezi bytím stvořeným a bytím
Toto byl velký „objev“ svatého Tomáše, který určoval jeho cestu myslitele. Ukázat Stvořitele, která nám umožňuje mluvit o Bohu lidskými slovy.
tuto nezávislost filosofie a teologie a zároveň jejich vzájemný vztah bylo historickým
posláním tohoto velkého učitele. Stává se tak pochopitelným, že když se v 19. století
mocně hlásala neslučitelnost moderního rozumu a víry, papež Lev XIII. označil
svatého Tomáše za vůdce v dialogu mezi oběma. Svatý Tomáš ve své teologické práci
tento vztah předpokládá a konkretizuje. Víra upevňuje, uceluje a osvěcuje poklad
pravdy, kterého se dostává lidskému rozumu. Důvěru, kterou svatý Tomáš chová
k oběma těmto nástrojům poznání – víře a rozumu –, lze převést na přesvědčení, že
oba vycházejí z jediného zdroje pravdy, božského Logu, který působí jak v oblasti
stvoření, tak v oblasti vykoupení. Spolu se souladem rozumu a víry je na druhé straně
třeba uznat, že každá používá odlišné poznávací postupy. Rozum přijímá pravdu silou
její vnitřní, přímé i nepřímé evidence. Avšak víra přijímá pravdu na základě autority
Božího slova, jež se zjevuje. Svatý Tomáš na začátku své Summa Theologiae píše:
„Řád vědění je dvojí; některé vědy vycházejí z principů poznaných prostřednictvím Ve světle této nauky svatého Tomáše teologie tvrdí, že náboženský jazyk, byť
přirozeného světla rozumu, jako matematika, geometrie a podobné; jiné vycházejí limitovaný, má smysl, protože se dotýká bytí – jako ukazatel, který míří na realitu,
z principů poznaných prostřednictvím vyššího vědění: jako perspektiva vychází kterou vyjadřuje. Tato základní shoda lidského rozumu a křesťanské víry vychází
z principů poznaných za pomoci geometrie a hudba z principů poznaných za pomoci najevo v dalším základním principu myšlení Akvinského: božská milost neanuluje,
matematiky. A tak je posvátné učení (tedy teologie) vědou, protože vychází z principů nýbrž předpokládá a zdokonaluje lidskou přirozenost. Ta totiž nebyla prvotním
poznaných prostřednictvím světla vyššího vědění, tedy vědění Boha a svatých“ hříchem zcela zničena, ale zraněna a oslabena. Milost udělená Bohem a sdílená
(I, q. 1, a. 2). prostřednictvím Mystéria vtěleného Slova je darem absolutně nezaslouženým, kterým

Toto rozlišení zajišťuje autonomii jak humanitních věd, tak teologických; nerovná
se však separaci, ale spíše v sobě zahrnuje vzájemnou a výhodnou spolupráci. Víra
totiž chrání rozum před každým pokušením nedůvěry ve vlastní schopnosti, podněcuje
ho k otevírání stále širších horizontů, bdí nad tím, aby hledal základy, a je-li rozum Důležitá aplikace tohoto vztahu mezi přirozeností a milostí se vyjevuje v morální
použit v nadpřirozené sféře vztahu mezi Bohem a člověkem, obohacuje její práci. teologii svatého Tomáše Akvinského, jejíž aktuálnost je obrovská. Do středu své
Podle svatého Tomáše může rozum například dosáhnout potvrzení existence jediného nauky na tomto poli klade nový zákon, jímž je zákon Ducha svatého. Hluboce
Boha, ale jedině víra, která přijímá božské Zjevení, je schopna čerpat z mystéria Lásky evangelním pohledem trvá na skutečnosti, že tímto zákonem je milost Ducha svatého
Trojjediného Boha. daná všem, kteří věří v Krista. K této milosti se pojí psané i hlásané učení věroučných

Svatý Tomáš založil nauku o analogii nejen na vytříbené filosofické argumentaci,
ale také na faktu, že Bůh k nám promluvil Zjevením a tím nás oprávnil, abychom
mluvili o Něm. Mám za to, že je důležité tuto nauku připomenout. Pomáhá nám totiž
překonat některé námitky soudobého ateismu, který popírá, že by náboženský jazyk
měl nějaký objektivní význam, a naopak tvrdí, že má pouze platnost subjektivní či
jednoduše emotivní. Tato námitka plyne z pozitivistického myšlení, které je
přesvědčeno, že člověk nepoznává bytí, ale pouze experimentální funkce reality.
Spolu se svatým Tomášem a velkou filosofickou tradicí jsme přesvědčeni, že člověk
ve skutečnosti nepoznává jenom funkce, jež jsou předmětem přírodních věd, ale
poznává něco z bytí samotného, například poznává osobu, Ty druhého, a nejenom
fyzický a biologický aspekt jejího bytí.

je přirozenost uzdravena, umocněna a posílena sledovat touhu vrozenou srdci každého
muže a každé ženy: štěstí. Všechny schopnosti lidského bytí jsou očišťovány,
proměňovány a povznášeny božskou milostí.
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a morálních pravd, předávané církví. Svatý Tomáš zdůrazňuje v morálním životě Hloubka myšlení svatého Tomáše Akvinského vyvěrá – a na to nikdy nezapo-
základní roli působení Ducha svatého, milosti, z níž plynou morální i teologální mínejme – z jeho živé víry a z jeho vroucí zbožnosti, kterou vyjadřoval inspirovanými
ctnosti, a dává pochopit, že každý křesťan může dosáhnout vznešených vyhlídek modlitbami jako např. v té, ve které prosí Boha: „Uděl mi, prosím, vůli Tě hledat,
„Horského kázání“, pokud žije autentický vztah víry v Krista a otevírá se působení moudrost Tě nalézt, život Tobě milý, vytrvalost očekávající Tě s důvěrou a důvěru,
jeho Svatého Ducha. „Přestože však je milost účinnější než přirozenost – dodává která nakonec dojde toho Tě vlastnit.“
Akvinský – je pro člověka podstatnější přirozenost“ (Summa Theologiae, Ia, q. 29, Benedikt XVI. (Vatikán 16. 6. 2010)
a. 3), takže v perspektivě křesťanské morálky je místo pro rozum, který je schopen text katecheze při generální audienci v aule Pavla VI.
rozpoznávat přirozený morální zákon. Rozum ho může rozpoznat tím, že bere v úvahu přeložil P. Milan Glaser SJ, převzato z www.radiovaticana.cz
to, co je dobré konat a to, čeho je dobré se vystříhat, aby se dosáhlo onoho štěstí, které
leží na srdci každému a které také ukládá odpovědnost vůči druhým, tj. hledat
společné dobro. Jinými slovy, morální i teologální ctnosti člověka jsou zakořeněny
v lidské přirozenosti. Božská milost provází, podporuje a povzbuzuje etické úsilí,
všichni lidé – věřící i nevěřící – jsou podle svatého Tomáše sami o sobě povoláni
rozpoznat požadavky lidské přirozenosti vyjádřené přirozeným zákonem a inspirovat
se jím při formulaci pozitivních zákonů, tedy těch, které jsou vydávány občanskými
a politickými autoritami, aby upravovaly lidské soužití.

Jsou-li popírány přirozený zákon a odpovědnost, kterou v sobě zahrnuje,
dramaticky se otevírá cesta k etickému relativismu na rovině individuální a ke
státnímu totalitarismu na rovině politické. Obrana všeobecných práv člověka a tvrzení
o absolutní hodnotě důstojnosti lidské osoby předpokládají určitý základ. A není snad
tímto základem právě přirozený zákon a jeho nepřevoditelné hodnoty, na něž
poukazuje? Ctihodný Jan Pavel II. napsal ve své encyklice Evangelium vitae slova,
která jsou velice aktuální: „Je proto velmi naléhavé v zájmu dalšího zdravého rozvoje
společnosti i demokracie znovu objevit původní a základní morální lidské hodnoty,
které vyrůstají z pravdy o člověku a vyjadřují a chrání důstojnost člověka. Jsou to
hodnoty, které žádný člověk, žádná většina ani žádný stát nemůže stanovit, ale ani
změnit nebo zničit, musí je pouze uznat, chránit a rozvíjet.“ (č. 71).

Závěrem. Tomáš nám nabízí široké a důvěřivé pojetí lidského rozumu: široké
proto, že není omezeno prostorem takzvaného vědecko-empirického rozumu, nýbrž
je otevřeno veškerému bytí, a tedy i základním a nezadatelným otázkám lidského
života; a důvěřivé proto, že lidský rozum, zvláště pokud přijímá inspiraci křesťanské
víry, je propagátorem civilizace, která uznává důstojnost lidské osoby, nedotknu-
telnost jejích práv a patřičnost jejích povinností. Nepřekvapuje, že nauka o důstojnosti
lidské osoby, jež je zásadní pro uznání nezcizitelnosti práv člověka, uzrála v prostředí
myšlení, které přijalo odkaz svatého Tomáše Akvinského, jenž měl o lidském stvoření
to nejvznešenější pojetí. Definoval jej svým strohým filosofickým jazykem jako „to
nejdokonalejší, co se nachází v přírodě, to znamená subjekt, který subsistuje (existuje)
v rozumné přirozenosti“ (Summa Theologiae, Ia, q. 29, a. 3).

Sv. Tomáš Akvinský na oltářním obraze v dominikánském kostele Panny Marie Růžencové v Římě
Foto: Flickr, Lawrence OP
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Sv. Tomáš Akvinský na oltářním obraze v dominikánském kostele Panny Marie Růžencové v Římě
Foto: Flickr, Lawrence OP
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MODLITBA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO

Přeblažená a přesladká Panno Maria, Matko Boží, plná veškeré dobroty, dcero
nejvyššího Krále, Paní andělů, Matko všech věřících:

Doporučuji tvé milosrdné dobrotě, nyní i po všechny dny svého života, své tělo
i duši svoji a všechno, čím žiji: svoje myšlenky, rozhodnutí, přání, slova a skutky; celý
svůj život i jeho závěr, aby se na Tvoji přímluvu všechno obracelo k dobrému
v souladu s vůli milovaného Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista; abys mi byla,
Přesvatá moje Panno Maria, Utěšitelkou a Pomocnicí proti útokům a léčkám starého
nepřítele a všech mých nepřátel.

Odhodlej se od svého milovaného Syna, našeho pána Ježíše Krista, vyprosit mi
milost, abych se s ní dokázal vzepřít pokušením světa, těla a ďábla, a povždy vytrvat
v pevném rozhodnutí v budoucnosti již nehřešit, ale vytrvat ve službě tobě a tvému Husova 8, 110 00 Praha 1
milovanému Synu.

Prosím tě také, přesvatá moje Paní, abys mi vyprosila pravou poslušnost a pravou
pokoru srdce, abych skutečně uznal, že jsem ubohý, křehký hříšník, neschopný ne jen
vykonat dobrý skutek, ale i vzepřít se neustálým útokům bez milosti a pomoci svého
Stvořitele a tvých svatých přímluv. Také mi vypros, přesladká moje Paní, trvalou
čistotu mysli i těla, abych čistým srdcem a čistým tělem mohl sloužit milovanému Synu
tvému a tobě a tvému Řádu.

Vypros mi od Něj dobrovolnou chudobu v trpělivosti a pokoj ducha, abych dokázal
vydržet nápor v Řádu a abych mohl pracovat pro spásu svoji a svých bližních.

Vypros mi také, Přesladká Panno Maria, pravou lásku, abych jí celým srdcem
miloval našeho Pána Ježíše Krista a po Něm tebe, nade všechno, a svého bližního
v Bohu a kvůli Bohu. Abych se tak z dobra bližního radoval a jeho zlo, aby mne Konvent sester dominikánek
bolelo. A abych nikoho nepřehlížel a neusuzoval nepromyšleně. A abych se ve svém
srdci nad nikoho nevyvyšoval.

Také, tě prosím, Královno nebe, učiň, abych ve svém srdci stále nosil uctivou
bázeň a současně i lásku ke tvému přesladkému Synu; abych mu vždy děkoval za tolik
dobrodiní, která mi ve své dobrotě bez mých zásluh udělil a abych jasně a upřímně
vyznal své hříchy, abych se za ně opravdově kál a abych si zasloužil dosáhnout jeho
milosrdenství a milost.

Prosím také, ó Bráno nebeská a Obhájkyně hříšníků, nedopusť, abych na konci
svého života, já tvůj nehodný služebník, odpadl od svaté katolické víry, ale abys mi ve
své veliké dobrotivosti a milosrdenství pomohla a uchránila mě od zlých duchů a abys
mi skrze požehnaná slavná muka svého Syna, a na svoji vlastní přímluvu, od Něho
vyprosila odpuštění hříchů, a abys mne, až zemřu ve své a jeho lásce, vedla na cestu
spásy. Amen.
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