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VÝTAH Z AKT PROVINČNÍ KAPITULY
ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE 2014

Milí členové dominikánské rodiny,
rád bych vám předložil výtah z textu akt naší poslední provinční kapituly nejen proto,
že rozhodnutí kapituly bratří ovlivňují ve větší či menší míře život ostatních větví
dominikánské rodiny u nás, ale především proto, že vás chci pozvat ke společnému
dílu hlásání evangelia v duchu dominikánského charismatu v naší zemi. Předkládám
vám nejdůležitější pasáže z našich akt, jak je schválila kapitula a potvrdil magistr
řádu. Vynechány jsou pouze technické a popisné pasáže a ustanovení týkající se
výlučně bratří.

Za vůbec nejdůležitější část našich akt považuji kapitolu o směřování provincie
(č. 38–46), ve které se pokoušíme reflektovat zkušenost celého období obnoveného
života naší provincie a ve které především chceme konkretizovat podstatné prvky
dominikánského charismatu v našich současných podmínkách. Všechna ostatní
rozhodnutí kapituly v následném textu akt vycházejí z nasměrování, které úvodní
zamyšlení udává. I když jsme se ve svých úvahách zaměřili na naši vlastní situaci,
domnívám se, že mohou být inspirativní také pro ostatní větve dominikánské rodiny.
Věřím také, že zveřejněním akt kapituly v takové šíři pomůže lépe pochopit některá
učiněná rozhodnutí, která mohla vyvolat jistou nevoli. Mohu vás ujistit, že kapitula
činila všechna rozhodnutí, i ta složitá a bolestná, s pevným přesvědčením, že povedou
k posílení skutečného dominikánského života a působení u nás.

fr. Benedikt Mohelník OP

List magistra řádu
Bratru Benediktu Mohelníkovi OP, provinciálovi
a všem bratřím České dominikánské provincie

Milí bratři,
pečlivě jsem si pročetl akta vaší provinční kapituly slavené v klášteře Neposkvrněného
početí Panny Marie v Olomouci od 26. ledna do 4. února 2014. Po poradě s generální
radou rád schvaluji tato akta i změny ve vašem statutu.

Také se s vámi chci podělit o postřehy, které jsme k aktům v radě měli. […] Akta
vaší kapituly jsou totiž dobře promyšlená, stručná a obsahují vše podstatné. Předsta-
vují konkrétní vizi dominikánského života a svědčí o vaší touze, aby v souladu se
základní ústavou (constitutio fundamentalis) byly všechny prvky našeho života „mezi
sebou pevně spojeny, harmonicky vyváženy a každý z nich přispíval k plodnosti
ostatních prvků“ (LCO 1, IV).

Akta jsou jasná a precizní. Jsou také upřímná. Od začátku, když říkáte, že „po
téměř 25 letech obnoveného společného života se ocitáte na určité křižovatce“ (č. 38),

ukazujete, že chcete čestně a upřímně pojmenovat problémy, abyste mohli hledat
řešení. Současně když navrhujete odpovědi nebo činíte rozhodnutí, jsou tato dobře
zformulována. Je jasné, kdo je odpovědný za jaký úkol a kdy má být vykonán.

Dalším charakteristickým znakem akt je vaše schopnost uvažovat spolu s celým
řádem. V aktech nacházíme dobrou odpověď na poslední kanonickou vizitaci pro-
vincie i na poslední generální kapitulu v Trogiru. Zvláště důležité je, že k tématům
a starostem společným celému řádu se stavíte způsobem kreativním a odpovídajícím
vaší situaci.

Vaše jednota s celým řádem je také vyjádřena touhou spolupracovat s jinými
provinciemi, zejména se slovenskou. Ducha spolupráce s ostatními bratry rozšiřujete
i na celou dominikánskou rodinu. V aktech nacházíme odkazy na všechny její větve.
Věříme, že vaše úvahy o podpoře povolání, které vnímáte v kontextu rozmanitosti
darů a povolání uvnitř jedné rodiny, mohou přinést dobré plody.

Nepochybně nejtěžší otázkou, které se kapitula věnovala, je potřeba zredukovat
počet komunit. Rozhodli jste se zavřít dva kláštery a akta nám připomínají dlouhý
proces rozlišování, který tomuto rozhodnutí předcházel. Je zřejmé, že toto rozhodnutí
bylo dobře připraveno. Současně jste si vědomi obtíží, které přináší. Jste citliví vůči
potřebám bratří asignovaných do těchto komunit, stejně jako i pocitům laiků, kteří tam
s vámi spolupracovali, nebo se jen prostě účastnili bohoslužeb v těchto kostelích.
Doufáme, že tato citlivost vám pomůže vyhnout se smutku či hořkosti, které tak často
doprovázejí obdobné situace a připravují nás o energii a radost, nezbytné pro hlásání
radostné zvěsti. Je velmi důležité, abyste toto rozhodnutí nevnímali jako konec něčeho
nebo jako řešení, ale jako začátek cesty – ač se jedná, jak sami říkáte, „o cestu do
neznáma“ (č. 53). […]

Způsob, jakým probíráte témata společného života a trvalé formace je také velmi
konkrétní (kapituly, rekolekce, čas na studium) a měl by být velkou pomocí všem
místním představeným a všem komunitám. Totéž platí i pro velkou pozornost, kterou
věnujete specifickému povolání bratří spolupracovníků. Musíme mít na paměti,
zvláště v kontextu rozhodnutí zavřít kláštery, že redukce počtu komunit není sama
o sobě cílem. Větší komunity musí naplno žít společným životem, abychom pochopili
smysl tak těžkých rozhodnutí a ocenili přínosy, které, jak doufáme, přinesou.

Pokud bude, jak doufáte, kvalita vašich komunit posílena, potom i váš apoštolát,
tak dobře naplánovaný v těchto aktech jak stanovením jasných priorit, tak i množstvím
a různorodostí konkrétních iniciativ, bude apoštolátem skutečně komunitním
a provinčním. Díky tomu budou mít vaše aktivity větší stabilitu, kterou jim žádné
osobní nasazení nemůže dát. […]

S radostí pozorujeme jistý, ač ne rychlý rozvoj pražského projektu. Je důležité, že
pastorační projekt „Dominikánská 8“ funguje, ačkoli rekonstrukce kláštera stále čeká na
materiální zdroje. Tato situace je mnohem lepší, než kdyby tomu bylo naopak. Samo-
zřejmě doufáme, že naleznete prostředky potřebné pro uskutečnění celého projektu. Vaše
provincie nepochybně potřebuje silné centrum dominikánského života tohoto typu.
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Při pohledu na akta vidíme, že téměř po 25 letech obnoveného společného života, s ohledem na potřeby apoštolátu, a nikoli převážně s ohledem na obsazení nutných
ačkoli se ocitáte na určité křižovatce, dokázali jste vytvořit si svou vlastní dominikán- oficií v komunitách.
skou kulturu, dominikánskou identitu. Je vaše vlastní, ale současně je dobře sladěna
s úvahami, touhami a cíli celého Řádu.

Blahopřejeme vám k vaší kapitule a těmto aktům. […] 
Modlím se, aby Bůh na vás sesílal hojnost svého požehnání během následujících čtyř

let, abyste prohlubovali svou věrnost našemu dominikánskému povolání a poslání.
Dáno v Římě, u svaté Sabiny, dne 11. března 2014.

fr. Bruno Cadoré OP, magistr Řádu
fr. Franklin Buitrago Rojas OP, sekretář 

USNESENÍ KAPITULY
Směřování provincie
38. Po téměř 25 letech obnoveného společného života se ocitáme na určité křižovatce.
Za tuto dobu se změnily společenské podmínky, v nichž působíme, a současně se
snížil počet bratří, přestože se provincie celkově omlazuje. V této situaci nechceme
dalšímu vývoji provincie pouze pasivně přihlížet, ale chceme pozitivně utvářet její
další život a směřování.
39. Vzhledem k počtu bratří a komunit zaměřujeme příliš mnoho našich omezených
sil dovnitř (řízení, ekonomika, správa budov), místo abychom je věnovali kázání, které
je přitom naším prvořadým posláním. V rámci působení pak převládá svátostná
pastorace v našich kostelích; téměř nezbývají síly na další, specificky dominikánský
apoštolát.
40. Naléhavě vnímáme potřebu upevnit a prohloubit společný život v našich
komunitách, protože náš apoštolát z něj vychází. Jen když je takto zakotven, je náš
apoštolát skutečně dominikánský a plně plodný. Společný život a zvláště slavení
liturgie je první formou našeho kázání, kterou lidé silně vnímají.
41. Považujeme za nutné soustředit síly pro oživení apoštolátu provincie. Je třeba
uvolnit promotory a další bratry, aby se mohli náležitě věnovat specifickým
apoštolským projektům, které jim provincie či konvent svěří.
42. Pro upevnění našeho dominikánského charismatu je stejně tak důležité uplatňovat
formy řízení v duchu LCO, zejména slavení kapitul ve všech komunitách a volbu
převorů. Proto je třeba naše konventy personálně posílit (aktuálně 2 ze 4 konventů
nemají potřebný počet vokálů).
43. Vnímáme též potřebu vysílat bratry na postgraduální studium, abychom díky
solidně vzdělaným bratřím prohloubili naukový rozměr našeho apoštolátu a do
budoucna mohli zajistit intelektuální formaci bratří kleriků v naší provincii.
44. Uvědomujeme si potřebu zajistit větší personální stabilitu komunit, která umožní
dlouhodobější apoštolátní projekty. Početnější komunity také umožní asignovat bratry

45. Větší komunity usnadňují jak vzájemnou podporu bratří, tak i milosrdné snášení
našich slabostí.
46. Vycházíme ze zkušenosti, že mnozí mladí lidé touží po společném životě, proto
je náš bratrský život a liturgie mohou oslovit. Zároveň takový způsob života odpovídá
aspiracím našich mladších bratří.

Místa působení
Geneze rozhodnutí
47. Na popud rozšířené provinční rady byla svolána dvě setkání všech bratří provincie,
která se uskutečnila 19. 5. 2012 a 11. 5. 2013. Tématem těchto setkání bylo směřování
provincie a jejího působení. Na závěr prvního setkání byl proveden průzkum a na
závěr druhého setkání orientační hlasování, které kláštery mají zůstat konventy a která
místa našeho působení považujeme za perspektivní. Především při druhém setkání se
bratři jasnou většinou vyslovili pro zachování konventů v Praze, Olomouci a Plzni;
za další perspektivní místo našeho působení pak považují Jablonné v Podještědí,
nikoli však Uherský Brod a Znojmo.
48. Také přípravné komise kapituly pro apoštolát a pro řízení dospěly k závěru, že je
třeba soustředit síly zredukováním počtu komunit v provincii. Komise pro apoštolát
zkoumala, nakolik jsou jednotlivá místa specificky vázána na priority našeho
působení. Tato hlediska nejméně naplňují Uherský Brod a Znojmo.

Rozhodnutí provinční kapituly o místech působení
49. Soudíme, že za stávající personální situace provincie se naplnění úvah z kapitoly
„Směřování provincie“ neobejde bez redukce počtu komunit (srov. AGK 2013 Trogir,
č. 74). Tento krok sice sám o sobě řešení nepřinese, ale je jeho nezbytným předpo-
kladem.
50. Proto provinční kapitula rozhodla dočasně opustit kláštery v Uherském Brodě a ve
Znojmě, přičemž se nejedná o jejich kanonické zrušení (srov. LCO, č. 261 § I).
K tomuto rozhodnutí se kapitula přiklonila výraznou většinou. Jsme si vědomi, že toto
rozhodnutí není jediným možným, ale za dané situace ho považujeme za správné.
51. Opuštění těchto klášterů není negativním hodnocením řeholního života a apoštol-
ského působení bratří, ale snahou o zlepšení vnějších podmínek života komunit
a našeho poslání. Proto jsme také došli k závěru, že je třeba opustit oba kláštery,
protože opuštění pouze jednoho by výraznější efekt nepřineslo.
52. Uvědomujeme si, že je to bolestný krok, neboť přerušujeme historicky dlouhodobé
působení bratří v těchto místech, a především přerušujeme spolupráci a pouta s lidmi,
kterým jsme sloužili a kteří naopak přispívali k našemu životu a poslání.
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Blahopřejeme vám k vaší kapitule a těmto aktům. […] 
Modlím se, aby Bůh na vás sesílal hojnost svého požehnání během následujících čtyř

let, abyste prohlubovali svou věrnost našemu dominikánskému povolání a poslání.
Dáno v Římě, u svaté Sabiny, dne 11. března 2014.

fr. Bruno Cadoré OP, magistr Řádu
fr. Franklin Buitrago Rojas OP, sekretář 
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53. Současně se jedná o cestu do neznáma, protože opouštíme stávající živá Apoštolát mezi mládeží
společenství věřících ve prospěch nových projektů s nejistým výsledkem. Přesto se OPravdický klášter
domníváme, že věrnost našemu dominikánskému poslání vyžaduje opustit tyto jistoty 65. Vítáme a podporujeme iniciativu OPravdický klášter našich bratří studentů, kterou
a vydat se hlásat evangelium lidem do míst a prostředí, kde je církev jen málo považujeme za účinný nástroj apoštolátu mezi mládeží a podpory nových povolání.
přítomná. Pověřujeme olomoucký konvent, aby tento týdenní program pro mladé muže zařadil
54. Bereme v úvahu, že odchod z těchto míst může být vnímán jako sporný s ohledem
na nová povolání, protože dojde k omezení záběru naší přítomnosti.
55. Do budoucna však toto rozhodnutí otevírá možnost nových fundací ve větších
městech, která více odpovídají povaze našeho dominikánského poslání, pokud
přírůstek nových povolání umožní zakládat nové komunity.
56. Ukládáme provinciálovi s jeho sociem, aby toto rozhodnutí citlivě vysvětlili
věřícím a dalším zainteresovaným osobám a institucím v Uherském Brodě a ve
Znojmě.

Apoštolát
57. Priority apoštolátu, které vymezily předchozí kapituly (APK 2010, č. 21), účinně
profilují apoštolské působení naší provincie. Potvrzujeme proto znovu tyto priority:
apoštolát mezi mládeží zejména přítomností na různých typech škol a mezi studenty;
apoštolát podporující život křesťanských rodin a rodiny obecně; apoštolát zaměřený
na hlásání evangelia nevěřícím či na oživení víry vlažných křesťanů; apoštolát
prostřednictvím sdělovacích prostředků.
58. Připomínáme všem bratřím, že naše kázání je specifické svým zakořeněním ve
společném bratrském životě, ve slavnostním veřejném slavení liturgie celou
komunitou a ve studiu, zaměřeném na Boží zjevení obsažené v Písmu a Tradici. […]

62. S ohledem na zavádění nového ekonomického modelu církve v naší zemi
(v důsledku zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen-
skými společnostmi) stanovujeme, že hlavním kritériem při rozhodování o pasto-
račních úvazcích a apoštolských projektech nemůže být ekonomické hledisko, byť je
k němu třeba odpovědně přihlížet. Přijetí jisté míry existenciální nezajištěnosti
chápeme jako projev toho, že náš řád byl založen jako žebravý, a jako projev
solidarity s mnoha lidmi naší doby, jejichž životní podmínky jsou značně nejisté.
63. S vděčností si uvědomujeme, že v naší provincii jsou přítomny mnohé větve
dominikánské rodiny (mnišky, apoštolské sestry, laická sdružení, sdružení kněží
a jáhnů, sekulární institut, růžencová bratrstva) a že toto bohatství dominikánského
charismatu podstatně spoluutváří řádový apoštolát v naší zemi.
64. Různým větvím dominikánské rodiny poskytujeme duchovní službu, abychom
u nich upevňovali přináležitost k řádu a prohlubovali specifické rysy dominikánského
charismatu. Stejně tak je nutná partnerská spolupráce s těmito větvemi, která díky
synergii sil činí náš společný apoštolát účinnějším a věrohodnějším.

do svého plánu apoštolátu. Ostatním bratřím doporučujeme, aby tuto iniciativu
podporovali aktivní propagací a vlastní účastí. […]
Světové setkání mládeže
67. Podporujeme společnou organizovanou účast mládeže, která je v kontaktu
s dominikánskou rodinou u nás, na světovém setkání mládeže v Krakově 2016.
Pověřujeme promotora pro apoštolát, aby ve spolupráci s ffr. Hyacintem Ullmanem
a Klimentem Mikulkou vytvořil pracovní tým ze zástupců různých větví dominikán-
ské rodiny, který se včas ujme přípravy předprogramu na našem území, nejlépe
v klášteře v Jablonném v Podještědí. Doporučujeme spolupráci s toulouskou a polskou
provincií a s litoměřickou diecézí.
68. Povzbuzujeme všechny členy dominikánské rodiny, kteří se budou podílet na
přípravě tohoto předprogramu, aby zúčastněnou mládež motivovali k založení
Mezinárodního hnutí dominikánské mládeže (IDYM) v naší provincii (srov. AGK
2013 Trogir, č. 117).
Pastorace studentů
69. Povzbuzujeme bratry, aby se více angažovali v pastoraci studentů středních
a vysokých škol, zvláště v místech, kde se jiné církevní subjekty této práci syste-
maticky nevěnují.
70. Doporučujeme klášterům v Praze, Plzni a Jablonném v Podještědí prověřit
možnost pastoračního působení mezi akademickou mládeží v blízkých univerzitních
městech (České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec). Ať využijí spolupráci
nabízenou ze strany některých členů dominikánské rodiny (např. laického sdružení
v Českých Budějovicích). […]
Facebookové růžencové bratrstvo
72. Doporučujeme promotorovi pro růženec, aby do svých aktivit plně integroval
Facebookové růžencové bratrstvo, založené a vedené našimi bratry studenty.

Apoštolát ve prospěch rodin
73. Rodiny a veškerou pastorační péči a apoštolské úsilí v jejich prospěch svěřujeme
pod ochranu sv. Zdislavy z Lemberka.
74. Centrem našich aktivit ve prospěch rodin by se měl ještě více stát klášter
v Jablonném v Podještědí.
75. Ukládáme promotorovi pro apoštolát, aby inicioval vytvoření týmu, který vytvoří
koncepci apoštolátu zaměřeného na rodiny a realizovaného jak v klášteře v Jablonném
v Podještědí, tak na dalších místech působení dominikánské rodiny. Členy týmu ať
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jsou zástupci různých větví dominikánské rodiny. Složení týmu ať je schváleno 95. Oprava budovy kláštera by měla být financována především z dostupných dotací
provinční radou. a grantů a realizována na etapy dle získaných prostředků.
76. Všechny bratry provincie žádáme, aby podporovali úctu ke sv. Zdislavě, 96. Podporujeme projekt Dominikánská 8 jako vzdělávací a kulturní platformu, jejíž
a doporučovali rodinám, s nimiž přicházejí do styku, poutní místo v Jablonném význam přesahuje pražský klášter. Proto chápeme rozvoj této aktivity jako úkol
v Podještědí a tam nabízené programy pro rodiny. svěřený provincií pražskému klášteru. Smyslem Dominikánské 8 je rozvoj a hledání
77. Prosíme Českou kongregaci sester dominikánek o pokračování přítomnosti sester
v Jablonném v Podještědí a další spolupráci při zajišťování chodu poutního místa
a apoštolských aktivit. […]

Apoštolát zaměřený na nevěřící a na vlažné křesťany
81. Podporujeme konání pravidelných městských misií, které organizuje Kazatelské
středisko, a vybízíme k jejich pokračování. Sdružení kněží a jáhnů sv. Dominika
82. Kazatelské středisko nechť považuje letní misie za svou prvořadou náplň.
Ostatním misijním projektům ať se věnuje po realistickém zhodnocení sil a možností.
83. Pověřujeme Kazatelské středisko, aby se aktivně zapojilo do připravované městské
misie v Praze v roce 2015.

Apoštolát prostřednictvím sdělovacích prostředků
Vydavatelská činnost a Krystal OP
84. Nakladatelství Krystal OP považujeme za důležitou součást našeho apoštolského
působení. Oceňujeme rozšíření spektra knižních publikací přístupných širší čtenářské
veřejnosti, vydaných v posledních letech. Rovněž oceňujeme spolupráci členů
dominikánské rodiny v ediční radě provincie. […] 173. Podporujeme snahu o přepracování partikulárních směrnic laických sdružení, od
88. Vybízíme jednotlivé bratry a kláštery, aby více využívali produkci nakladatelství
Krystal OP při svém apoštolském působení a aktivněji spolupracovali na její propagaci.
89. Doporučujeme především klášterům v Olomouci a v Plzni, aby ve spolupráci
s nakladatelstvím pořádali setkání nad knihami Krystalu OP po vzoru Dominikán-
ských literárních salónů konaných v Praze v rámci Dominikánské 8.
Internet a sdělovací prostředky
90. Vyzýváme představené klášterů a ostatní odpovědné, aby věnovali náležitou
pozornost prezentaci svých subjektů na internetu. Kromě dobře zpracovaných
a udržovaných webových stránek, ať využívají i další možnosti moderních médií.
91. Tytéž vyzýváme, aby dbali na vzájemnou propojenost webových stránek,
sociálních sítí apod. pomocí odkazů, či jiným vhodným způsobem. […]

Projekt obnovy kláštera v Praze a platforma Dominikánská 8
94. Podporujeme pokračování projektu Záchrana a obnova dominikánského kláštera
v Praze. Svou podporu tomuto projektu vyjádřil také magistr řádu fr. Bruno Cadoré
v dopise ze dne 2. 9. 2011, poté co se s ním osobně seznámil při návštěvě provincie
v červnu 2011.

nových forem intelektuálního apoštolátu provincie. […]

Dominikánská rodina
164. Doporučujeme nadále konat pravidelná roční setkání dominikánské rodiny, která
podporují vzájemnou spolupráci. […]

170. Povzbuzujeme členy sdružení k účasti na životě provincie účastí na setkání
dominikánské rodiny, setkáních stálého studia, poutích a apoštolátních projektech.
171. Trvalým jáhnům připomínáme možnost zařadit se nejen do kněžského, ale i do
laického sdružení (srov. AGK 2013 Trogir, č. 120).

Laická sdružení
172. Provincie má zájem na další spolupráci s laickými sdruženími, zvláště v Kazatel-
ském středisku, nakladatelství Krystal OP, při apoštolátu rodin v Jablonném, letních
misiích, setkáních mládeže, akcích pořádaných bratry studenty, v růžencových
bratrstvech, aj.

níž očekáváme oživení místních sdružení a spolupráce s ostatními větvemi dominikán-
ské rodiny.

Sekulární institut Dílo blažené Zdislavy
174. S potěšením sledujeme postupnou obnovu sekulárního institutu Dílo blažené
Zdislavy a vyjadřujeme mu podporu v jeho apoštolském působení.

Příprava jubilea 800 let založení Řádu
175. Bereme za své pojetí jubilea, které nemá být sebeoslavou a zahleděním do
minulosti, ale spíše příležitostí k obnově společného života, studia a kázání (AGK
2013 Trogir, č. 51, 57). […]
178. Vyzýváme celou dominikánskou rodinu k aktivní účasti na přípravě i průběhu
jubilea.
179. Aktivity jubilea by měly oslovit jak širší veřejnost, tak i akademické prostředí.

˜ ˜ ˜
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KALENDÁŘ AKCÍ
! 6.–12. 7. 2014 OPravdický klášter
v Olomouci
! 17.–24. 8. 2014 Letní misie v Chrudimi
! 11. 10. 2014 Setkání České domini-
kánské rodiny v Praze
31. 5. – 7. 6. 2015 Dny víry v Praze

Kněžské a jáhenské svěcení 18.00 mše svatá s bratry františkány
V neděli 6. července 2014 v 10.30 hod.
v dominikánském kostele Neposkvrněného
početí Panny Marie v Olomouci udělí
kard. Dominik Duka OP kněžské svěcení
fr. Gabrielu Malichovi OP a jáhenské svěcení
fr. Justinu Dvorskému OP a fr. Hyacintu
Ullmanovi OP.

Primiční mši svatou bude fr. Gabriel
Malich slavit v sobotu 12. července 2014 ve
farním kostele svatého Mořice v Olomouci.
Slavnost začne v 10 hod. průvodem od
dominikánského kostela a bude zakončena
udílením novokněžského požehnání v 15 hod.

PRAŽSKÝ KONVENT

Nový převor
Provinciál fr. Benedikt Mohelník OP jme-
noval převorem pražského konventu fr. Savia
Pavla Řičicu OP, který jmenování přijal.

Narozen ve Vnorovech, kněžské svěcení
přijal 1983. Působil jako převor v Olomouci
a Znojmě, jako představený domu v Uher-
ském Brodě a Jablonném v Podještědí.

Do jeho nové služby přejeme hojnost
Božího požehnání!

Výročí
V pátek 27. června o slavnosti Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova oslavil fr. Jordán Vinklárek
50 let kněžství. Srdečně blahopřejeme
a provázíme modlitbou.

http://praha.op.cz

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Zemřela Marie Terezie Legnerová
Program poutí
19. 7. Pouť nemocných
11.00 poutní mše svatá spojená s pomazáním
nemocných (Mons. Jan Vokál)
9.00–12.00 zpovídání

20. 7. Německá pouť
11.30 poutní mše svatá v německém jazyce
8. 8. slavnost sv. Dominika

10. 8. Svatovavřinecká pouť
10.00 mše svatá
30. 8. Srpnová pouť k Paní Zdislavě
Pouť rodin k Paní Zdislavě
10.00 mše svatá

http://www.zdislava.cz/cz

KONGREGAČNÍ SESTRY

Ubytování v KDS
Katolický domov studujících nabízí během
školního roku (350 Kč/200 Kč) i letních
prázdnin (300 Kč/180 Kč) ubytování v cen- ˜ za letní misie v Chrudimi a Dny víry 2015 v Praze
tru Prahy. Více informací na http://kds.op.cz

http://www.dominikanky.cz

ŽIVÝ RŮŽENEC

Zveme všechny členy a přátele dominikánské
rodiny k zapojení do živého růžence za mír
a za rodiny. Zájemci se mohou přihlásit u pro-
motora pro růženec fr. Ireneje Šiklara OP

irenej@op.cz

DOMINIKÁNI NA FACEBOOKU

http://www.facebook.com/groups/43518027
3216709/
http://www.facebook.com/KrystalOp
http://www.facebook.com/Dominikanska8

V důvěře v Boží milosrdenství a lásku oznamujeme všem přátelům a známým, že si
k sobě dne 18. 6. 2014 Pán povolal ve věku 85 let sestru Marii Terezii Legnerovou,
dlouholetou představenou Díla blažené Zdislavy. S naší drahou zesnulou jsme se
rozloučili při zádušní mši svaté dne 24. 6. 2014 v 9 hod. v kapli sv. Rafaela
v Charitním domově na Moravci. Po obřadech byla převezena do Litoměřic, kde byla
ve 14 hod. v děkanském kostele Všech svatých sloužena mše svatá za spásu její duše.
Poté byla uložena do rodinné hrobky sester Díla blažené Zdislavy. R.I.P.

sestry Díla blažené Zdislavy

PROSBY O MODLITBY 

˜ za otce provinciála fr. Benedikta Mohelníka OP a bratry zastávající provinční
oficia

˜ za dominikánskou rodinu v Sýrii, Pákistánu a na Filipínách
˜ za projekt přestavby pražského kláštera
˜ za apoštolské působení v médiích, především na internetu
˜ za naše bratry studenty ve Francii
˜ za projekt kláštera mnišek v Praze-Lysolajích

˜ za všechny minulé, současné i budoucí asistenty místních sdružení LSSD

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY – ČERVENEC, SRPEN
1. Aby sportovní události vždy přispívaly k rozvoji bratrství mezi národy a k růstu

lidskosti.
2. Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří hlásají evangelium v nejchudších

zemích.
3. Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsou v rozepři, se obrátili k lásce.

1. Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochranu a získali příslušná
práva.

2. Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na svém kontinentu.
3. Za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, který je cestou, pravdou

a životem. 
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Zveme všechny členy a přátele dominikánské
rodiny k zapojení do živého růžence za mír
a za rodiny. Zájemci se mohou přihlásit u pro-
motora pro růženec fr. Ireneje Šiklara OP

irenej@op.cz

DOMINIKÁNI NA FACEBOOKU

http://www.facebook.com/groups/43518027
3216709/
http://www.facebook.com/KrystalOp
http://www.facebook.com/Dominikanska8

V důvěře v Boží milosrdenství a lásku oznamujeme všem přátelům a známým, že si
k sobě dne 18. 6. 2014 Pán povolal ve věku 85 let sestru Marii Terezii Legnerovou,
dlouholetou představenou Díla blažené Zdislavy. S naší drahou zesnulou jsme se
rozloučili při zádušní mši svaté dne 24. 6. 2014 v 9 hod. v kapli sv. Rafaela
v Charitním domově na Moravci. Po obřadech byla převezena do Litoměřic, kde byla
ve 14 hod. v děkanském kostele Všech svatých sloužena mše svatá za spásu její duše.
Poté byla uložena do rodinné hrobky sester Díla blažené Zdislavy. R.I.P.

sestry Díla blažené Zdislavy

PROSBY O MODLITBY 

˜ za otce provinciála fr. Benedikta Mohelníka OP a bratry zastávající provinční
oficia

˜ za dominikánskou rodinu v Sýrii, Pákistánu a na Filipínách
˜ za projekt přestavby pražského kláštera
˜ za apoštolské působení v médiích, především na internetu
˜ za naše bratry studenty ve Francii
˜ za projekt kláštera mnišek v Praze-Lysolajích

˜ za všechny minulé, současné i budoucí asistenty místních sdružení LSSD

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY – ČERVENEC, SRPEN
1. Aby sportovní události vždy přispívaly k rozvoji bratrství mezi národy a k růstu

lidskosti.
2. Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří hlásají evangelium v nejchudších

zemích.
3. Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsou v rozepři, se obrátili k lásce.

1. Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochranu a získali příslušná
práva.

2. Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na svém kontinentu.
3. Za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, který je cestou, pravdou

a životem. 
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LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA
ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY LSSD
V sobotu 21. června se zástupci místních sdružení dominikánských laiků sešli v pražském
klášteře. Zahájili jsme tradičně mší svatou, kterou celebroval náš nový promotor otec
Martin a koncelebroval otec Jordán. Na úvod nás přišel pozdravit otec provinciál, který
nás v kostce seznámil s některými závěry Provinční kapituly, zejména s těmi, které se
dotýkají laiků. Připomněl m.j. podporu Provinční kapituly v úpravě našich Partikulárních
směrnic. Povzbuzoval nás jako ty, kteří nesou dále přítomnost řádu v místech, kde není
možná přítomnost komunity bratří.

Samotné jednání jsem zahájil poděkováním za důvěru při volbě, protože jsem kvůli
zlomenému kotníku při samotné volbě nebyl. Konstatoval jsem rovněž příjemnou
skutečnost naší schopnosti se usnášet, protože byla přítomna nadpoloviční většina MS,
z aktivních sdružení chyběla pouze dvě a ta se řádně omluvila. Program pak pokračoval
podle plánu. Sestra Zdislava nás informovala o jednání v Bologni, kde naši laickou
provincii zastupovala. Já jsem stručně shrnul stav LSSD a navázal jsem na to spolu se
sestrou Imeldou tématem naší formace.

Po krátké přestávce jsme rokovali o ekonomice. Byla předložena zpráva sestry Jany.
V této kapitole jsme jednali i o budoucnosti OPuscula, které patrně přejde do elektronické
podoby, ale zůstane i na papíře s tím, že půjde nejspíše o jakýsi vnitřní informační
občasník. Nutí nás k tomu personální i finanční náročnost současného stavu. Vše se ještě
upřesní v koordinaci s bratry příp. dalšími větvemi řádu. Další částí ekonomického bodu
bylo schválení změny banky, ke které nás nutí současná nevýhodná a nešikovná situace.

Důležitým ekonomickým bodem jednání byl rozbor a změna našeho financování
a plateb mezinárodním strukturám dominikánského laikátu (Evropské a Mezinárodní
radě). Po podrobné diskusi jsme schválili nutnost tzv. kontribucí ve výši 120 Kč na člena
s volebním hlasem a rok. Představení MS obdrží rozpis těchto plateb spolu se zápisem
z jednání. Platba bude probíhat za celé MS jednou ročně vždy k 30. 6., pro letošní rok
jsme posunuli toto datum na 30. 10. Spolu se všemi přítomnými jsme diskutovali
o těžkostech, které to možná někomu přinese, ale většina se shodla na možnosti řešit tyto
těžkosti v jednotlivých sdruženích.

Dalším bodem programu – změnou našich Partikulárních směrnic – nás provázel bratr
Jáchym. Ač jsem očekával lopotné jednání, vše proběhlo hladce a celkem rychle. Dohodli
a jednotně jsme odhlasovali základní principy změn: zapracuje se nová deklarace magistra
řádu a změny s ní související, zavede se dvoustupňové vedení LSSD, a to formou
provinční kapituly a provinční rady dle modelu bratří. Dohodli jsme pracovní skupinu,
která pod vedením Jáchymovým vypracuje nové znění, a termíny, ve kterých se uskuteční
několik kol návrhů a připomínek. Konečná verze by měla být k dispozici v dubnu (termín
20. 4. – formační setkání), měsíc a půl před Provinční radou 2015 (dohodnut termín 6. 6.).

V bodě zvaném různé jsme mluvili o webu laiků (o informačním laici.op.cz
i o možnostech reprezentačního webu), o hrobce (hrobové místo cca do 5000 Kč, nutná
oprava celé hrobky), setkání dominikánské rodiny 2014 (Jáchym žádá o nápady), misiích

(letos Chrudim, příští rok Praha) a o Jubileu, zejména o našich aktivitách v Jablonném –
aktuální výzvou pro všechny laiky je vzniklá potřeba dobrovolníků v měsíci srpnu
(zájemci ať se obracejí přímo na mě).

Závěr patřil poděkování všem účastníkům jednání, protože všichni pracovali věcně
a pilně na přípravě i při samotném průběhu. Zakončili jsme zpěvem Salve Regina
a O lumen.

Ještě jednou všem děkuji a prosím všechny dominikánské laiky, aby se účastnili na
vytýčených úkolech spolu se svými představenými a modlili se za své představené a za
otce Martina a otce Benedikta.

Jan Vincenc Horáček, provinční moderátor

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ
MS OLOMOUC (představený Reginald Jiří Machačík)
V červnu bylo krásné počasí, tak jsme se sešli v hojnějším počtu než obvykle. Zvlášť nás
potěšil svým příchodem bratr Zdislav, který je těžce nemocný a může se účastnit setkání
jen za výjimečně příznivých okolností. 

Klášter byl vylidněný, neboť všichni bratři odjeli na Sázavu, aby se od svatého
Prokopa naučili orat s čertem. Proto měl mši svatou otec Jiří Koníček, náš dominikánský
terciář. Kvůli blížící se kapitule jsme věnovali hlavní část programu po mši diskusi
o stanovách. Byla to velice živá diskuse. Některé sestry byly naprosto zmateny směrnicí,
že o věčné sliby se má žádat po uplynutí doby časných slibů. Jenže na jiném místě stanov
je napsáno, že po uplynutí tří let časných slibů automaticky zaniká členství a musí se
znovu žádat o časné sliby. Z toho vyplývá, že kdo se chce přesně řídit stanovami, nikdy
k věčným slibům nedojde. Druhým bodem byl status samostatného člena. Nikde se neřeší,
jestli jde pouze o závažné důvody nebo jestli je prostě na svobodném rozhodnutí každého,
jestli chce být členem společenství nebo ne. Diskutovali jsme velmi civilizovaně, nedošlo
k pěstním soubojům, ale byla to velice bouřlivá diskuse. 

Pak jsme se domlouvali na programu setkání v příštím roce a poněkud nás překvapila
sestra Kateřina nabídkou, že nám v září udělá přednášku o svaté Zdislavě. Jako bývalá
profesorka přednáší velmi dobře, ale přece jí letos bude 93 let, takže je naší nejstarší
členkou a zároveň je nejdéle naší členkou, protože skládala věčné sliby v roce 1949.
Přesto je stále velmi aktivní, i když poslední dva tři roky si stěžuje, že ji to stáří přece
začíná zmáhat. Přáli bychom našemu laickému sdružení mnoho takto aktivních členů!

Nakonec jsme si donesli židle na zahradu k jezírku s rybičkami, kde jsme se pomodlili
růženec, a rozešli jsme se s radostí, že se těšíme na další setkání.

Jitka Hosanna Štěpánková

MS 3. PRAŽSKÉ (představený Petr Ondřej Chaloupský)
http://www.laici3ps.op.cz
V pondělí 16. června byl představeným sdružení znovu zvolen Petr Ondřej Chaloupský.
Další setkání sdružení se bude konat po prázdninách, v pondělí 22. září.
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VÍKEND S PATRIKEM KUŽELOU 
Páté pražské laické sdružení sv. Dominika zve všechny své členy i další zájemce na
setkání ve Vlčnově, rodišti Patrika Kužely, a Bojkovicích, působišti sester dominikánek.
Prohlédneme si rodný domek bratra Patrika Kužely, pomodlíme se u jeho hrobu, setkáme
se s paní Marií Louckou, pamětnicí několika dominikánských velikánů minulého století
(otců Zemka, Dacíka, Braita), prohlédneme si rovněž dominikánský klášterní kostel
v Uherském Brodě a na závěr se zúčastníme tradičního koštu vlčnovské speciality –
vdolečků. 

Ubytováni budeme v domově mládeže při škole v Bojkovicích, kterou vedou
kongregační sestry, ve 2 až 4 lůžkových pokojích (2 jednolůžkové pokoje rovněž
k dispozici). Podle počtu přihlášených účastníků pojedeme buď auty nebo vlakem.

PROGRAM:
Pátek 19. 9. 2014
cca 16.00 odjezd z Prahy
20.00 příjezd do Bojkovic, ubytování, večeře, nešpory v kapli (sestry mají od 19.30
silentium)

Sobota 20. 9. 2014
6.30 ranní chvály se sestrami v kapli
7.00 společná mše sv.
8.00 snídaně
8.30 prohlídka školy, setkání se sestrami
přesun do Vlčnova
11.00 Patrikův rodný domek a hrob ve Vlčnově, sexta
13.00 oběd (http://www.penzionvlcnov.cz)
14.00 setkání s Marií Louckou, neteří P. Jakuba Zemka OP
17.00–17.30 odjezd z Vlčnova do Bojkovic
18.00 nešpory se sestrami v kapli v Bojkovicích 
18.30 večeře Bojkovice

Neděle 21. 9. 2014
6.30 ranní chvály se sestrami v kapli
7.00 snídaně
přesun do Uherského Brodu
8.45 mše sv. v dominikánském klášterním kostele v Uherském Brodě
11.00 prohlídka dominikánského kostela v Uherském Brodě
12.00 sexta v klášterním kostele
12.30 oběd (http://www.restauraceub.cz/sokolovna.php)
přesun do Vlčnova
14.00 KSK Vlčnov – ochutnávka vdolečků – tradiční akce na závěr OP víkendu
15.00 odjezd 

Organizační pokyny:
Ubytování: CSOŠ Bojkovice http://csos.op.cz/
Cena: jízdné z Prahy: autem 350 Kč, vlakem cca 700 Kč. Pokusíme se všichni vejít do aut,
cesta vlakem je jen záložní varianta pro případ velkého počtu účastníků
Cena za ubytování a stravování u sester: ubytování (2 noclehy, 2 studené večeře,
2 snídaně) celkem 350 Kč s vlastním spacákem, 400 Kč s lůžkovinami od sester.
Obědy v místní restauraci, viz výše (každý si hradí sám)
Přihlášky: přihlášky zasílejte prosím Haně Zdislavě Prouzové Kuželové na
hanizka@centrum.cz do 31. 8. 2014; max. počet přihlášených osob pro kapacitu
ubytovaných 22. Místní a z blízkého okolí se můžou přidat. 
Těšíme se, že strávíme společný víkend v dominikánském duchu.
Přihlašte se v hojném počtu!
P. S. Breviáře a kafé s sebou :-)

Za 5. pražské laické sdružení
Hana Zdislava Prouzová Kuželová, organizátorka setkání

Jan Jáchym Beneš, představený

KNIHKUPECTVÍ OLIVA
Husova 8, 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 v areálu pražského kláštera nabízí produkci nakladatelství Krystal
OP, literaturu z oblasti křesťanství, judaica, pravoslaví a historickou a filoso-
fickou 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!

Jacques Maritain: O filosofii dějin
Jde o jediné Maritainovo dílo věnované výslovně otázce filosofie dějin. 
Triáda, brož., 173 str., 279 Kč 

Aleš Palán a Vlastimil Vokolek ed.: Petrkovu s láskou
Sborník pro Bohuslava, Daniela a Jiřího Reynkovy
Katolický týdeník, brož., 135 str., 195 Kč

Marie Noel: Zpěvy a žalmy podzimu
Přeložil Jiří Reynek. Petrkov, váz., 188 str., 320 Kč

Stanislav Sousedík: Kosmologický důkaz Boží existence v životě a myšlení
Vyšehrad, brož., 173 str., 248 Kč

Peter Kreeft: Modlitba pro začátečníky
Karmelitánské nakladatelství, brož., 101 str., 129 Kč

Bernard Peyrous: Život Marty Robinové
Karmelitánské nakladatelství, váz., 337 str., 279 Kč
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NOSITELÉ POCHODNÍ
Evropské setkání dominikánských laiků 2014

Od čtvrka 22. do neděle 25. května 2014 se v Boloni konalo setkání zástupců domi-
nikánského laikátu evropských provincií a vikariátů. Navazovalo na setkání
v Calerueze před třemi lety a byla zde formálně zakončena i pouť obrazu sv. Dominika,
do níž jsme se letos také zapojili a přinesli o ní zprávu v březnovém OPusculu. Chtěla
bych tímto poděkovat všem, kteří mě na toto setkání s důvěrou vyslali, tak i vám všem,
bratři a sestry, kteří jste na toto setkání přispěli – a to v celku nemalou částkou.

Každá provincie či vikariát mohli vyslat 2 (větší provincie až 3) delegáty a provin-
čního promotora pro laikát. My jsme měli tentokrát zástupce jediného – nikoli ovšem
jako jediná provincie. Celkově mi letos ve srovnání se setkáním ve Walberbergu před
deseti lety přišla účast poněkud nižší – bylo nás tam tentokrát jen 44, a to i s hosty.

Ve snaze ušetřit alespoň za cestovní náklady, jela jsem na setkání autobusem
a zpátky autem se Slováky do Bratislavy a odtud zase busem do Prahy. Po patnácti
hodinách cesty autobusem jsem ve středu kolem šesté hodiny ranní konečně dorazila
do Bologni. Organizátoři evidentně nepočítali s tím, že by někdo na Kolej sv. Tomáše,
kde jsme byli ubytováni, mířil odjinud než z letiště, Italové s tím, že cizinci nemluví
italsky, a já nevyspalá, vysušená a slepá (musela jsem si sundat čočky) ztrácela zbytky
schopnosti rozlišovat vlevo–vpravo. 

I stalo se, že jsem tak místo do ulice sv. Dominika došla na náměstí sv. Dominika,
kde mají naši bratři baziliku a přilehlý klášter. Vkročila jsem dovnitř. Příjemný chlad,
klid a vůně kostela tolik odlišné od dusna a klokotu venku navozovaly pocit oázy –
zpěv ranních chval bratří  linoucí se prostorem budil dojem přímo nebeský. Kolem se
míhaly bytosti v bílých hábitech…

Tomu, že jsem se asi OPravdu ocitla v paralelním světě ovšem nasvědčoval i fakt,
že kdykoli jsem se pokusila někoho oslovit, prošel, jako by mě neviděl a neslyšel…
Po několika marných pokusech se domluvit jsem v zoufalství chytila za rukáv jednoho
mlaďoučkého bratra odcházejícího z chval – do druhé ruky vzala svůj dominikánský
křížek z Iráku na krku, a se zbytky španělštiny a gymnaziální latiny jsem se mu
pokoušela sdělit, že jsem dominikánský laik a hledám Kolej svatého Tomáše, kde
máme Evropské setkání. Ten krásný bílý anděl se buď smiloval, nebo pochopil, že se
mě nezbaví, a vysvětlil mi, že musím ven a klášter a baziliku vpodstatě obejít.

Napadlo mne, jak asi působíme na lidi, kteří k nám přichází z venku. A jestli by
se můj zhruba stejně starý syn nad podobně zmoženou tetou smiloval a napadlo ho
vzít jí třeba jednu tašku, když je má tři, a dovést ji za roh – zvlášť, když zkratka přes
klášter, jak jsem později pochopila, je třikrát kratší. Je mnoho způsobů, jak můžeme
kázat Krista – a na ty nejjednodušší možná ani není třeba doktorátu z teologie.

Díky tomu, že jsem dorazila mezi prvními, jsem se seznámila se členy dosluhující
rady, mohla jim pomoct s posledními organizačními záležitostmi a vítat ostatní
příchozí. Máme spoustu sympatických dominikánských laiků po celé Evropě.
V Bulharsku, například, jsou to jediní zástupci dominikánské rodiny v zemi, patřili
proto dosud pod Maďarskou a od Bologni schválením Magistra Řádu pod Polskou
provincii, na kterou mají více přirozených kontaktů. Máme také úžasného promotora
pro laikát: fr. Rui Carlose Lopése OP z Portugalska, kterého, doufám, budeme moci
brzy uvítat u nás.

Sloupy ve vstupní hale byly polepeny letáčky s informacemi o provinciích a jejich
zástupcích, kteří se setkání měli zúčastnit. Překvapilo mne, že už v bazilice jsem nenašla
žádný odkaz na naše setkání, ale ještě více mě udivilo, že byť se setkání konalo v Itálii,
nenašla jsem v hale ani info o žádném italském zástupci nebo provincii. Italy prý totiž
urazilo, že konferenčním jazykem je pouze agličtina, a ne italština, a rozhodli se proto
Evropské setkání ignorovat. Až na popud Magistra Řádu, skutečně na poslední chvíli,
vyslali alespoň jednu zástupkyni z Bologni, velmi sympatickou Marii Grácii.

Z obdobných důvodů nedorazili ani Španělé – až na José Antonia, pokladníka
rady, který byl zvolen na předchozím setkání v Calerueze. Díky aktivní spolupráci
s Evropskou radou se však doma dostal do izolace.

Program setkání byl rozpočítaný na minuty a bylo téměř nemožné ho flexibilně
přizpůsobit situaci. Prvním významným hostem byl ve čtvrtek odpoledne charisma-
tický novinář Robert Mickens, který se s námi podělil o své zkušenosti ze spolupráce
s posledními třemi papeži. Nadšeně hovořil zejména o současném papeži Františkovi
a jeho apoštolské exhortaci Evangelii gaudium, kterou bychom jako dominikáni měli
znát. Načež jsme se rozdělili do skupinek a diskutovali o tom, jak lze „přinést
přátelství s Kristem až na okraj společnosti“.

Odtud si odnáším asi své největší trauma ze setkání. Když se následujícího dne
našemu laickému bratu Mykhailovi přece jen podařilo protlačit krátkou prezentaci
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o situaci na Ukrajině (doufám, že mi ji co nejdříve pošle mailem a budu ji pro vás Podělila jsem se tedy o naši zkušenost s Letními misiemi a Setkáními domini-
moci přeložit), z níž jasně vyplynulo, že se jim hromadí uprchlíci z Krymu (v sou- kánské rodiny, z nichž byli zástupci bratří i IDYM doslova nadšení, a to tak, že by se
časnosti je to cca 2500 lidí, včetně rodin s dětmi, bez přístřeší), kteří potřebují urgentní jich příští rok rádi zúčastnili – Generální promotor pro laikát i s grupou mladých ze
pomoc – nikdo z nás nevstal a neřekl: Tak co s tím budeme dělat? – Jak rozmnožíme světa. Martine Me2de, drž se! :-) 
chleby až na tomto konkrétním okraji společnosti? Žádné diskuse! Byl čas na oběd! A pak jsme OPět šli diskutovat náš postoj k mladým do skupinek...

U oběda mi ruská delegátka ze Sankt-Petěrburgu popisovala, jak dohlížela na Sobota se nesla zcela ve slavnostním duchu oslav Přenesení ostatků sv. Dominika.
prezidentské volby. Prý se po jejich ukončení komise ani nesnažila počítat hlasy – do Od slavnostního zahájení jsme každý den slavili mši svatou přímo u hrobu našeho
protokolu napsali něco přes 80 % pro Putina a hotovo. Olga se proti tomu bouřila zakladatele a každý večer tam s bratry po společných nešporách chodili zpívat
a když si komise svůj postup nenechala vymluvit, zavolala policii, aby oznámila hrubé O Lumen – byl to velmi silný zážitek. V sobotu nám ovšem bratři ukázali i zbytek
porušování volebního zákona. A policie nakonec zasáhla – vyvedli ji jako výtržníka kláštera. Nejprve nás provedli historickou knihovnu, kterou ovšem napoleonští vojáci
rušícího důstojný průběh voleb. Vlastně  měla štěstí, že ji nezadrželi. přestavěli na stáje. Ačkoli ji bratři po jejich odchodu opět navrátili původnímu účelu,

Putin by podle ní ovšem vyhrál i tak, jen by asi nezískal tak vysoké procento hlasů. mnohé vzácné historické tisky už nikdy nedohledali. 
Ptala jsem se, jestli se podobné scénky mohou dostat do médií. Lidé prý vědí, jak to Pak nám ukázali, kde v klášteře kdysi sídlila inkvizice. Krásná, prosvětlená
chodí, ale když se s nimi o tom baví, tvrdí, že by stejně volili Putina, protože je jediný noblesně zdobená místnost s mohutným dřevěným stolem a barokními čalouněnými
schopný zajistit stabilitu Ruska. křesly. Člověk by skoro nevěřil, jak vprostřed té nádhery, obklopeni všemi těmi

Večer jsme se vrátili k debatě tentokrát o Ukrajině. Olga mě tentokrát šokuje: zbožnými obrazy a oplácanými andělíčky, mohli nějací věřící lidé – raději za stěnou
z toho vývoje byla OPravdu trochu zmatená, ale teď je ráda, že to dopadlo, jak s šikmou dírou ve zdi, aby nebyli vidět a nikdo se jim nemohl mstít – vynášet někdy
dopadlo – toto řešení zajistilo totiž Rusku mír. Všichni jsou šťastní, že není válka. tak tvrdé rozsudky. Patrně ne náhodou se vedle kláštera dodnes nachází soud
Ptám se, jestli mezi všechny počítá např. i Krymské Tatary. – Olga opět neodpovídá a autobusová zastávka nese název Tribunale. 
přímo a snaží se vysvětlit, že z historického hlediska byl Krym vždy  ruský a když se
Ukrajina i s Krymem a ruskými občany tam žijícími odtrhla, všichni byli smutní.

Začínám si uvědomovat, že pro Rusy je evidentně strašně důležité, aby všichni byli
šťastní, a tak se snažím Olze vysvětli, že u nás v Sudetech od 13. století žili Němci,
které jsme po 2. světové válce vyhnali a byť se tento historický fakt v těchto regionech
dodnes nechvalně projevuje, byla bych VELMI nešťastná, kdyby ho přišla řešit
německá armáda – a to jsem téměř z poloviny Němka. Olga mávne rukou, že to je jiná
situace. Zeptám se tedy, jestli bychom měli raději vyhnat všechny Rusy, než k nám
jejich zájmy přijde hájit ruská armáda. Olga se směje, že toho se obávat nemusíme.
Ptám se: Proč? – Putin to přece slíbil, že dál už nepůjde! A já mu věřím, stojí si za
svým Olga. Zírám na ni a chápu jen, že prostor na argumenty byl vyčerpán.

Hosty druhého dne byli José Alberto de Blas a Francesco Andriulli z IDYM připadá dostačující a rozumné.
(Mezinárodního dominikánského mládežnického hnutí), ale protože si Alberto při Pak byla zvolena nová Evropská rada: už podruhé se jejími členy staly Eva Zúdorová
fotbalu s mládežníky týden před tím ošklivě zlomil nohu, byl s námi přítomen pouze ze Slovenska a Leny Beemer z Holandska, nově pak Aksel Misje z Norska (spolupracuje
po skype a diskutovali jsme spíše Francescem. Zjistili jsme, že IDYM je hojně tam s jednou naší sestrou z LSSD, která se do Norska provdala), Arnaud Kientz z Francie
zastoupeno především v Americe a Asii, zatímco u nás v Evropě je pouze ve a výše zmíněná Olga Rozhnikova z Ruska. Tuto pětici doplňuje ještě Klaus Bornewasser
Španělsku a Anglii, a také v Africe působí pouze ve dvou zemích. z Německa, který náš kontinent zastupuje v Mezinárodní radě (ICDLF) a o své zkušenosti

Diskutovali jsme o tom, jak je potřeba mít pro mladé nějaký program, respektovat se s námi podělí na říjnovém setkání dominikánské rodiny v Praze. 
jejich potřebu volnější vazby na Řád, ale zároveň jim zprostředkovávat neformální
setkávání s dominikánskou rodinou, aby měli možnost si případně vybrat, ke které
větvi Řádu je srdce táhne nejvíce.

Nedělní ráno bylo vyhrazeno diskusi. Pokud jste, tak jako já, čekali, že jsme
konečně nějak dořešili tu Ukrajinu, tak se mýlíte. Diskuse se týkala pouze stanov
a nesla se ve zcela lingvistickém duchu. Upravili jsme, že každá provincie může –
nikoli musí, vyslat na Evropské setkání 2 zástupce z řad laiků a že členové Evropské
rady nemusí nutně umět francouzky. Stačí, budou-li schopní domluvit se anglicky.
Ostatně už i tak v té stávající uměl z pěti členů francouzky pouze Jean Michel
z Francie. O tom jsme zvláště s našimi bratry a sestrami z Francie a Švýcarska
diskutovali nejdéle – stejně jako o tom, že si i nadále nebudeme moci dovolit
několikanásobně navyšovat náklady setkání kvůli překladatelské technice. Přijet bude
moci pouze ten, kdo se domluví anglicky. Je pravdou, že jsme se také dohodli –
a odhlasovali, že další setkání už budou nikoli po třech, ale čtyřech letech, což mi

Hned po volbě jsme spěchali na mši, kterou celebroval právě dorazivší Magistr
Řádu fr. Bruno Cadoré OP. Poté s námi poobědval. Byla jsem požádána, abych



NOSITELÉ POCHODNÍ v 17 18 v NOSITELÉ POCHODNÍ

o situaci na Ukrajině (doufám, že mi ji co nejdříve pošle mailem a budu ji pro vás Podělila jsem se tedy o naši zkušenost s Letními misiemi a Setkáními domini-
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fotografovala. Když jsem si pak zpětně prohlížela momentky, uvědomila jsem si, že ukázalo, pro Irák. Navrhla jsem roční kontribuce 1,50 € na laika ročně navýšit o 50 centů
ten drobný tichý bratr vskutku na každé z nich někomu soustředěně naslouchá. Po
obědě k nám měl proslov. Nechrlil na nás předem připravená data, ale s úsměvem se
nejdříve zeptal, co by nás zajímalo. Zajímaly nás oslavy jubilea a stav a poslání Řádu
800 let po jeho založení; jak máme vtáhnout do hry provincie, které naše setkání
ignorují; jak pracovat s mládeží a formovat naše členy. Doufám, že se mi podaří získat
a přeložit záznam jeho promluvy, ale odpověděl zhruba toto: Řád je jen jeden – Řád
kazatelů, jeho členy jsou všichni, kdo složili slib poslušnosti jeho Magistru, všichni
ostatní, kdo sdílejí dominikánskou spiritualitu a příznivci Řádu tvoří spolu s jeho
členy Dominikánskou rodinu. Řád nebyl založen proto, abychom hlásali sami sebe
a předháněli se, kdo je v něm první, kdo druhý a kdo třetí. Je smutné, pokud takovou
hru chtějí mezi sebou hrát dokonce i některé provincie, ale jsou to naši bratři a sestry,
za které máme zodpovědnost a musíme se snažit být s nimi v kontaktu a vracet je
zpátky do hry, kvůli níž Řád vznikl – abychom hlásali Krista, každý podle svého stavu
a možností. Náš Řád je stejně rozmanitý jako lidé, kterým bychom měli přinášet
Radostnou zvěst – je to dar a měli bychom ho chápat jako vzájemné obohacení, ne
jako ohnisko sváru. Krista a jeho učení hlásáme jako celek a těžko můžeme o jeho
lásce vydávat dobré svědectví, pokud nemáme zdravý vztah sami k sobě a mezi sebou.
Pokud  chceme něco, nebo Někoho hlásat, měli bychom to/Ho znát a podle toho žít
– a tomu přizpůsobit formaci. Jejím stěžejním bodem je kontemplace Písma. Každému
kázání, každé naší činnosti musí předcházet OPravdové naslouchání – to je důležité
zejména při práci s mládeží. Naše poslání je stejné dnes jako před osmi sty lety. Nad
tím, jak je naplňovat v dnešní době, by se náš Magistr v rámci oslav jubilea chtěl
zamyslet se zástupci všech větví Řádu a Dominikánské rodiny.

Pak nás otec Bruno musel kvůli dalším povinnostem opustit a dosluhující
Evropská rada slavnostně předala žezlo té nově zvolené... a to měl být zřejmě konec.
To mě zaskočilo a povzbuzena slovy našeho Magistra jsem se přihlásila o slovo
a řekla, že program setkání byl skutečně zajímavý a pořadatelům patří velký dík, Modlitba setkání
nicméně, že jsem přijela hlavně proto, že jsem doufala, že se tu budeme moci podělit
o to, jak naplňujeme své poslání v dnešní době ve svých provinciích – řekneme si, na
jakých projektech pracujeme a jak bychom se mohli vzájemně podpořit, případně
rozhýbat přeshraniční spolupráci – alespoň se sousedními provinciemi. Že bychom se
měli alespoň dohodnout, zda a jak pomoci např. bratřím a sestrám na Ukrajině.

Bývalá prezidentka mi řekla, že to není na programu a že jsou všichni už určitě
unavení. Řekla jsem, že to chápu, ale že za tyto mé čtyři dny v Bologni vynaložila
moje provincie skoro celý měsíční plat a že si nemůžu dovolit být unavená – a zda
bychom mohli o mém návrhu alespoň hlasovat. Bývalá prezidentka prohlásila, že na
to už není čas. Načež se všichni rozešli. Byly čtyři hodiny odpoledne, dalším bodem
programu byla večeře v půl osmé večer a snídaně v půl osmé ráno. 

S některými delegáty jsem pak ještě v kuloárech diskutovala o potřebě vytvořit při
Evropské radě nějaký fond urgentní pomoci – např. pro Ukrajinu nebo, jak se záhy

na tento fond, abychom v případě nouze mohli lidem, kteří se v ní ocitli, rychle pomoci.
Dříve, než spustíme nějakou akci jako křížky z Betléma či Iráku, které jsou sice úspěšné,
neboť se v ní můžeme s důvěrou OPřít o naše bratry a sestry přímo v epicentru, kteří
přesně vědí, kde a jaké pomoci je v danou chvíli nejvíce třeba, ale nějakou dobu trvá, než
peníze nashromáždíme. Jeden bratr z Holandska mi řekl, že k rozhodnutí o něčem
takovém nemáme pravomoc – nechápala jsem, proč jsme tedy na začátku setkání museli
písemně doložit pověření hlasovat za naši provincii – a kde je psáno, o čem tedy hlasovat
smíme a o čem ne. Pokud jsem o tom chtěla diskutovat, měla jsem to prý navrhnout
písemně půl roku dopředu. Přišlo mi to absurdní stejně jako nepomoci oběti autohavárie,
jíž jsem svědkem, protože mě o to půl roku dopředu nepožádala. Jak prý můžu chtít
vybírat o 50 centů více, když jsme několik let nebyli schopni vybrat ani kontribuce. Jsem
přesvědčena, že pokud u nás lidé vědí proč, jsou ochotni přispět – na Irák jsme například
během několika měsíců vybrali 540 €. Jak teď mám ale doma vysvětlit, proč mají
přispívat na Evropskou radu, mi začínalo být stále méně jasné...

Domnívám se přesto, že bychom s Evropskou radou měli být v kontaktu
a přispívat na její činnost, t.j. platit kontribuce (byť nám to naše stanovy či směrnice
zatím nenařizují), a to z několika důvodů:
– má podporu Magistra Řádu, jemuž jsme slibovali poslušnost
– má skutečně velký potenciál koordinovat naši spolupráci, o nějž má smysl usilovat
– pokud chceme vznášet nějaké podněty k její činnosti – budu vděčná za vaše nápady
a připomínky (raději písemně, půl roku dopředu:), měli bychom na ni také přispívat.
Další setkání evropských dominikánských laiků bude za čtyři roky patrně v Ho-
landsku, dejme Evropské radě do té doby šanci.

Fotografie z akce a více informací najdete na http://ecldf.net
Dita Zdislava Králová

Pane Ježíši Kriste,
Ty jsi světlo světa.
My nositelé pochodní, přinášející Tvé světlo svým bratřím a sestrám v Evropě.
Pomoz nám, aby Tvůj plamen neustále hořel.
Pomoz nám budovat mosty, a ne zdi,
pomoz nám osvětlovat, hřát, a ne ničit,
otevírat náruč, a ne stavět bariéry.
Nauč nás překonávat hranice mezi národy, jazyky, generacemi, pohlavími,
mezi řeholníky a laiky,
mezi těmi, kteří milují minulost, a těmi, kteří touží po budoucnosti.
Dej, abychom byli opravdovými následovníky svatého Dominika
a přinášeli Tvé Slovo všem, které potkáme.
Amen.
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a připomínky (raději písemně, půl roku dopředu:), měli bychom na ni také přispívat.
Další setkání evropských dominikánských laiků bude za čtyři roky patrně v Ho-
landsku, dejme Evropské radě do té doby šanci.

Fotografie z akce a více informací najdete na http://ecldf.net
Dita Zdislava Králová
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Nauč nás překonávat hranice mezi národy, jazyky, generacemi, pohlavími,
mezi řeholníky a laiky,
mezi těmi, kteří milují minulost, a těmi, kteří touží po budoucnosti.
Dej, abychom byli opravdovými následovníky svatého Dominika
a přinášeli Tvé Slovo všem, které potkáme.
Amen.



NOVÉNA KE SVATÉMU DOMINIKOVI v 21 22 v NOVÉNA KE SVATÉMU DOMINIKOVI

NOVÉNA KE SVATÉMU DOMINIKOVI
Na závěr každého rozjímání se doporučují obvyklé modlitby.

Svatý otče Dominiku, chceme Tě mít stále na očích jako svůj vzor. Vyučuj nás Ty sám
svým ctnostem, abychom byli solí a světlem ke chvále Boží a ke chvále Tvého
dominikánského řádu. Ty jsi slíbil bratru, který se bál kázat, že ho budeš dvakrát denně
přinášet v modlitbách před Boží Tvář. Přinášej před Boží Tvář i nás, Tvé slabé bratry
a sestry, aby nás na Tvou přímluvu a na přímluvu Panny Marie, Matky dominikánského
řádu, naplnil Duch svatý, aby naše slova byla Duch a Život. 

První den: O pravdivosti a kajícnosti
Svatý Dominik nikdy nekáral v hněvu. Odešel, a teprve druhý den se vrátil mírný jako
beránek, aby řekl: Bratře, zhřešil jsi...
Vidět sám sebe pravdivě je milost Boží, o kterou bychom měli prosit. Zejména hřích
pýchy je námi tak prorostlý, že bez světla Boží milosti snad ani nejde odhalit. Ale pokud
nám Bůh prokáže takové milosrdenství a ukáže nám naše hříchy, nezbude nám než
pokorně zašeptat: „Mou obětí, Bože, je zkroušený duch. Zkroušeným a pokorným srdcem,
Bože, nepohrdneš.“ Od té chvíle bude naše kajícnost upřímná. Kdo se vidí pravdivě,
nemůže nebýt pokorný a kajícný. „Láska má za kojnou pokoru, a pokora se rodí
z poznání,“ říká Kateřina Sienská. Svatý Dominik byl průzračně pravdivý a jeho kajícnost
je legendární. Třikrát denně se bičoval: jednou za své vlastní hříchy, podruhé za hříšníky,
potřetí za duše v očistci...

Pokud cítíme, že musíme napomenout bratra nebo sestru, udělejme to laskavě jako náš
Pán v příběhu o bohatém mládenci. S láskou na něj pohlédl a řekl: Jedno ti ještě schází...
Pokud náš bratr, který nás napomíná, není laskavý jako náš Pán a jeho kritika se nás tvrdě
dotkne, je potřeba si v prvé řadě přiznat: Ano, Pane, tohle mě skutečně ranilo. Nejsem
ještě tak dokonalý, jak jsem si myslel. V tom je pravdivost k sobě. Pak nám Pán pomůže
přijít na to, proč to s námi tak zamávalo a co se s tím dá dělat... 

Dobrý Bože, dej nám na přímluvu svatého Dominika a Matky Boží Panny Marie
odvahu slyšet pravdu a rozvážnost říkat pravdu. Dej nám srdce dychtivé poznat pravdu
a silné, aby sneslo pravdu. Dej, abychom vždy směřovali k Tvému Synu, který je Pravda.

Druhý den: Žít ze Slova
Svatý Dominik měl vždy při sobě Matoušovo evangelium a Pavlovy listy a čítal je tak
často, že si je navždy vryl do paměti.
Na počátku bylo Slovo. Bůh se jednou provždy vyjádřil tak, že Jeho Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi. Tak i na počátku našeho duchovního života je Boží slovo. Slovo
čtené, obdivované, studované a vstřebávané. Tak jako tvrdý chléb tak dlouho přežvy-
kujeme, až se stane stravitelným, tak i slova Písma svatého musíme číst stále znovu, až se

nám stanou srozumitelnými a vpálí se nám nesmazatelně do duše. A tak jako spolknutý
chléb strávíme a promění se v naše tělo, tak vstřebáme slovo Boží, že se stane s námi
jedno a promění nás, abychom nabyli stejné podoby s Tím, kterého milujeme. V Písmu
k nám mluví sám Bůh. Vtělený Bůh, který jako každý jiný člověk dostal jméno, ale Jehož
Jméno je nad každé jiné jméno a při Jehož Jménu musí pokleknout každé koleno na nebi,
na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí vyznat, že Ježíš Kristus je Pán. Uvádějme vždy
hned ve skutek to, co jsme čtením pochopili, i kdyby toho zatím nebylo moc.

Dej nám, Bože, na přímluvu svatého Dominika a Naší Matky Panny Marie neuhasi-
telnou žízeň po Tvém Slově. Dej, aby se nám vrylo žhavým písmem přímo do srdce, aby
nám bylo světlem na cestě k Tvému Synu. Dej nám úctu k Tvému Jménu a odvahu ho
hájit v národě, který Tvé Jméno považuje za bezvýznamné citoslovce. 

Třetí den: Modlitba
Svatý Dominik nabádal bratry k modlitbě a sám se modlil nejvíc ze všech.
Dva největší světci všech dob – svatý František a svatý Dominik – měli jedno společné:
byli to velcí mužové modlitby. Oba odcházeli do ústraní kvůli modlitbě a když se vrátili
k lidem, jejich kázání dokázala fascinovat davy. V čem je tajemství modlitby?

Modlitba je oběť. Jako kněz přinášel býčky k oběti, my v modlitbě obětujeme sami
sebe. Darujeme se Bohu k dispozici. I když se cítíme před Bohem jako kámen, zcela bez
citu, obětujeme mu svůj čas. Tuto půlhodinu jsem zde, Pane, jen pro Tebe. Moje srdce je
poušť, ale každé zrnko písku Tě bude chválit a oslavovat.

Modlitba je vztah. Spěcháme k Milovanému a rádi pobýváme v Jeho přítomnosti.
Nemusíme si dělat starosti, co mu řekneme. Můžeme jen tak spočinout, vždyť jsme
s Milovaným, který nám rozumí i beze slov. Být člověkem modlitby neznamená chodit
se modlit, ale vytrhovat se z modlitby kvůli nějaké důležité činnosti.

Modlitba je rozhovor. V modlitbě s Bohem probíráme své záležitosti a nalézáme
vhodná řešení. V modlitbě předkládáme Bohu své bližní a prosíme o dary pro sebe i pro
ostatní. V modlitbě dáváme Bohu také dost prostoru, aby nám mohl odpovědět. 

Dobrý Bože, dej nám na přímluvu svatého Dominika a Matky Boží Panny Marie touhu
po modlitbě, která je důvěrným vztahem k Tobě. Dej, abychom měli stále před očima
příklad svatého Dominika, který nám ukázal, jak se máme modlit. Svatý Dominiku,
vypros svému řádu svou schopnost vroucí modlitby!

Čtvrtý den: Contemplata aliis tradere
Svatý Dominik dbal na to, aby pokud možno každý den pronesl bratřím kázání, které bylo
plodem jeho modliteb a rozjímání.
Jsou řády aktivní, které nalézají Krista v trpících a slouží jim v nemocnicích a jiných
zařízeních, jsou řády kontemplativní, které slouží v samotě Bohu a nalézají v něm své
bližní a vyprošují světu mnohé milosti. A pak je řád dominikánský, který prochází
dějinami se zpěvem Salve Regina na rtech. Velebím tě, můj Bože, že jsi mě povolal právě
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Nemusíme si dělat starosti, co mu řekneme. Můžeme jen tak spočinout, vždyť jsme
s Milovaným, který nám rozumí i beze slov. Být člověkem modlitby neznamená chodit
se modlit, ale vytrhovat se z modlitby kvůli nějaké důležité činnosti.

Modlitba je rozhovor. V modlitbě s Bohem probíráme své záležitosti a nalézáme
vhodná řešení. V modlitbě předkládáme Bohu své bližní a prosíme o dary pro sebe i pro
ostatní. V modlitbě dáváme Bohu také dost prostoru, aby nám mohl odpovědět. 

Dobrý Bože, dej nám na přímluvu svatého Dominika a Matky Boží Panny Marie touhu
po modlitbě, která je důvěrným vztahem k Tobě. Dej, abychom měli stále před očima
příklad svatého Dominika, který nám ukázal, jak se máme modlit. Svatý Dominiku,
vypros svému řádu svou schopnost vroucí modlitby!

Čtvrtý den: Contemplata aliis tradere
Svatý Dominik dbal na to, aby pokud možno každý den pronesl bratřím kázání, které bylo
plodem jeho modliteb a rozjímání.
Jsou řády aktivní, které nalézají Krista v trpících a slouží jim v nemocnicích a jiných
zařízeních, jsou řády kontemplativní, které slouží v samotě Bohu a nalézají v něm své
bližní a vyprošují světu mnohé milosti. A pak je řád dominikánský, který prochází
dějinami se zpěvem Salve Regina na rtech. Velebím tě, můj Bože, že jsi mě povolal právě
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k následování svatého Dominika! Zatímco spisovatelé jiných řádů řešili otázku, jak najít křídel. Dominikán je člověk fascinovaný Kristem, kterého oslavuje v liturgii, kterého
čas k modlitbě, dominikánští autoři psali o tom, jak nejlépe využít čas. Dominikán se studuje a poznaného zvěstuje. Fascinovaný Kristem, který o sobě řekl: „Já jsem Cesta,
modlí vším, co dělá, proto se modlí pořád. Nemučí se těžkostmi v modlitbě, když se Pravda a Život.“ Liturgie je život. Je to Kristovo eucharistické srdce tepající dějinami
nemůže modlit, jde studovat. Jeho studium plynule přechází v rozjímání a rozjímání Církve od počátku až po současnost ve všech koutech světa. Dominikán se účastní pokud
v modlitbu. O plody svého rozjímání se ochotně dělí s ostatními v kázání, v publikování možno denně mše svaté. Dominikán se rád modlí breviář a dává přednost společné
v časopisech nebo na webu. Mezi dominikány jsou spisovatelé, učenci, profesoři, ale také modlitbě breviáře před soukromou. Dominikán se dobrovolně vzdává vlastního množství
mučedníci, vyznavači a mystici. Dominikán nepřekročí lhostejně trpícího. Dominikán slov, aby se připojil k proudu liturgické modlitby Církve. Nechme se uchvátit žalmy!
miluje samotu s Bohem. Obojí mu ale poskytuje prostředky pro zvěstování evangelia. Objevujme krásu liturgie se svatým Dominikem!
Když dominikán pomáhá, zvěstuje Krista. Když odchází do samoty, je to proto, aby mohl
lépe zvěstovat Krista. Posláním a cílem života dominikána je být apoštolem.

Dobrý Bože, abychom mohli mluvit o Tobě, musíme být Tebe plní. Dej nám na v Tvé oslavě, abychom plni radosti z Tebe dobrořečili svým bližním a svým příkladem jim
přímluvu svatého Dominika a Matky Boží Panny Marie hojnost Tvého svatého Ducha, hlásali blaženost života v Tvé přítomnosti.
daruj nám ducha Božího dětství, abychom v důvěře volali „Abba, Otče“ a abychom Tvou
blízkost dokázali zvěstovat svým bližním. 

Pátý den: Milovat hříšníky
Svatý Dominik pro lásku ke svým bližním zapomínal na únavu a využil každé příležitosti své nitro tichem. „Já jsem pramen vody živé. Kdo ze mě pije, nebude žíznit navěky.“ Boží
k rozhovoru. Když zjistil, že hostinský, u kterého měl zaplacený nocleh, vězí v bludu, celou ticho vyplní každou skulinku duše. Boží ticho sytí naši duši a naplňuje ji pokojem.
noc s ním hovořil, aby ho vrátil na správnou cestu. V Božím tichu dýchá naše duše a cítí se v bezpečí jako dítě u své matky. Kontemplace je
Lidé kolem nás jsou většinou zajištění, mají co jíst, mají kde bydlet. Strádání a bída, které dar od Boha, který si nemůžeme nijak vynutit. Ale můžeme se pro přijetí takového daru
pociťují, jsou hluboko v jejich nitru. Lidé postrádají lásku. Když jim přijdeme zvěstovat, disponovat cvičením v usebranosti, pěstováním vnitřního ticha. Svatá Kateřina Sienská
že je Bůh miluje, vysmějí se nám. Neznají Boha. Jak mohou věřit v Boží lásku, když ho nazývá „vnitřní celou“. Jak dosáhnout takového ticha?
nepoznali ani lidskou? Každá sebevražda je naše selhání, protože jsme přehlédli člověka, Najít si svůj koutek, tichý prostor bez lidí, modlit se a naslouchat. „Když ty se modlíš,
který někoho zoufale potřeboval. Naše hlásání musí začít nejdříve trpělivým naslou- vejdi do svého pokojíku a zavři za sebou dveře“ (srov. Mt 6,6). Vzdát se všeho, co by mě
cháním. Svatý Dominik si uvědomoval, že bohatí papežští legáti ve skvělých šatech mohlo odvádět od Boha, modlit se a naslouchat. Vzdát se sebe jako středu, kolem kterého
a kočárech s mnoha zavazadly nemohou uspět u bludařů, kteří si cenili chudoby. se všechno točí, a naslouchat. Nedělat to všechno proto, aby se naše pýcha mohla
K chudým je potřeba přicházet jako chudý, k vězňům jako vězeň, k nemocným jako nadouvat, jak jsme dobří, ale z touhy po Kristově blízkosti. Budeme-li to dělat dostatečně
nemocný, k fanouškům jako fanoušek. Přemýšlejme, ke které skupině lidí cítíme soucit. trpělivě, vytvoříme si v sobě vnitřní tichý prostor, do kterého se budeme moci kdykoliv
Je třeba objevit své nadání. Získat něčí důvěru vyžaduje trpělivou práci srdce. Nechtějme uchýlit. Budeme mít své ticho s sebou i v největším městském rámusu. Jak říká Kateřina
obracet hříšníky po tisících. Buďme vděčni za každého jednotlivce, a když se to povede, Sienská: můžeme pracovat v kuchyni, ošetřovat nemocné, aktivně sloužit lidem, a zároveň
řekněme: „Jsem neužitečný služebník. Udělal jsem jen, co jsem měl udělat.“ se klanět Bohu ve své vnitřní cele.

Dobrý Bože, dej nám na přímluvu svatého Dominika a Matky Boží Panny Marie, Dobrý Bože, Ty se nám chceš darovat v plnosti. Prosíme Tě, vlej nám do srdcí na
abychom dokázali překonat svůj strach a svoje sobectví a byli schopni darovat své srdce přímluvu svatého Dominika, svaté Kateřiny Sienské a Matky Boží Panny Marie velko-
hříšníkům, abychom za ně na oplátku pro Tebe získali jejich duše. dušnost, abychom se Ti dokázali cele a bez podmínek darovat a hořeli touhou Tě přijmout.

Šestý den: Laudare, benedicere, praedicare Osmý den: O bratrství a sesterství
Svatý Dominik miloval krásu a vznešenost liturgie a vytrvale se účastnil společné modlitby Svatý Dominik byl přísný k sobě, ale laskavý k bratřím. Dbal, aby bratři měli dost jídla,
oficia a vedl k tomu i své bratry. a posílal je odpočinout, zatímco se sám postil a modlil, často celou noc.
Slova tohoto základního dominikánského motta jsou vzata z mešní liturgie a liturgie je Svatý Dominik byl zcela prosáklý duchem evangelia. Přečetl si, jak žili a hlásali
základní charakteristika dominikánství. Dominikán bez liturgie by byl jako pták bez evangelium prvotní křesťané v době apoštolské, a okamžitě to začal uvádět do praxe.

Dobrý Bože, dej nám na přímluvu svatého Dominika a Matky Boží Panny Marie,
abychom prožívali liturgii tak niterně jako svatý Dominik a abychom nacházeli radost

Sedmý den: Vnitřní ticho
Svatý Dominik se snažil jít ve šlépějích svého Spasitele. Často se o samotě modlil.
Proč mužové modlitby odcházeli do samoty? Aby se v tichu klaněli Bohu. Aby naplnili
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k následování svatého Dominika! Zatímco spisovatelé jiných řádů řešili otázku, jak najít křídel. Dominikán je člověk fascinovaný Kristem, kterého oslavuje v liturgii, kterého
čas k modlitbě, dominikánští autoři psali o tom, jak nejlépe využít čas. Dominikán se studuje a poznaného zvěstuje. Fascinovaný Kristem, který o sobě řekl: „Já jsem Cesta,
modlí vším, co dělá, proto se modlí pořád. Nemučí se těžkostmi v modlitbě, když se Pravda a Život.“ Liturgie je život. Je to Kristovo eucharistické srdce tepající dějinami
nemůže modlit, jde studovat. Jeho studium plynule přechází v rozjímání a rozjímání Církve od počátku až po současnost ve všech koutech světa. Dominikán se účastní pokud
v modlitbu. O plody svého rozjímání se ochotně dělí s ostatními v kázání, v publikování možno denně mše svaté. Dominikán se rád modlí breviář a dává přednost společné
v časopisech nebo na webu. Mezi dominikány jsou spisovatelé, učenci, profesoři, ale také modlitbě breviáře před soukromou. Dominikán se dobrovolně vzdává vlastního množství
mučedníci, vyznavači a mystici. Dominikán nepřekročí lhostejně trpícího. Dominikán slov, aby se připojil k proudu liturgické modlitby Církve. Nechme se uchvátit žalmy!
miluje samotu s Bohem. Obojí mu ale poskytuje prostředky pro zvěstování evangelia. Objevujme krásu liturgie se svatým Dominikem!
Když dominikán pomáhá, zvěstuje Krista. Když odchází do samoty, je to proto, aby mohl
lépe zvěstovat Krista. Posláním a cílem života dominikána je být apoštolem.

Dobrý Bože, abychom mohli mluvit o Tobě, musíme být Tebe plní. Dej nám na v Tvé oslavě, abychom plni radosti z Tebe dobrořečili svým bližním a svým příkladem jim
přímluvu svatého Dominika a Matky Boží Panny Marie hojnost Tvého svatého Ducha, hlásali blaženost života v Tvé přítomnosti.
daruj nám ducha Božího dětství, abychom v důvěře volali „Abba, Otče“ a abychom Tvou
blízkost dokázali zvěstovat svým bližním. 

Pátý den: Milovat hříšníky
Svatý Dominik pro lásku ke svým bližním zapomínal na únavu a využil každé příležitosti své nitro tichem. „Já jsem pramen vody živé. Kdo ze mě pije, nebude žíznit navěky.“ Boží
k rozhovoru. Když zjistil, že hostinský, u kterého měl zaplacený nocleh, vězí v bludu, celou ticho vyplní každou skulinku duše. Boží ticho sytí naši duši a naplňuje ji pokojem.
noc s ním hovořil, aby ho vrátil na správnou cestu. V Božím tichu dýchá naše duše a cítí se v bezpečí jako dítě u své matky. Kontemplace je
Lidé kolem nás jsou většinou zajištění, mají co jíst, mají kde bydlet. Strádání a bída, které dar od Boha, který si nemůžeme nijak vynutit. Ale můžeme se pro přijetí takového daru
pociťují, jsou hluboko v jejich nitru. Lidé postrádají lásku. Když jim přijdeme zvěstovat, disponovat cvičením v usebranosti, pěstováním vnitřního ticha. Svatá Kateřina Sienská
že je Bůh miluje, vysmějí se nám. Neznají Boha. Jak mohou věřit v Boží lásku, když ho nazývá „vnitřní celou“. Jak dosáhnout takového ticha?
nepoznali ani lidskou? Každá sebevražda je naše selhání, protože jsme přehlédli člověka, Najít si svůj koutek, tichý prostor bez lidí, modlit se a naslouchat. „Když ty se modlíš,
který někoho zoufale potřeboval. Naše hlásání musí začít nejdříve trpělivým naslou- vejdi do svého pokojíku a zavři za sebou dveře“ (srov. Mt 6,6). Vzdát se všeho, co by mě
cháním. Svatý Dominik si uvědomoval, že bohatí papežští legáti ve skvělých šatech mohlo odvádět od Boha, modlit se a naslouchat. Vzdát se sebe jako středu, kolem kterého
a kočárech s mnoha zavazadly nemohou uspět u bludařů, kteří si cenili chudoby. se všechno točí, a naslouchat. Nedělat to všechno proto, aby se naše pýcha mohla
K chudým je potřeba přicházet jako chudý, k vězňům jako vězeň, k nemocným jako nadouvat, jak jsme dobří, ale z touhy po Kristově blízkosti. Budeme-li to dělat dostatečně
nemocný, k fanouškům jako fanoušek. Přemýšlejme, ke které skupině lidí cítíme soucit. trpělivě, vytvoříme si v sobě vnitřní tichý prostor, do kterého se budeme moci kdykoliv
Je třeba objevit své nadání. Získat něčí důvěru vyžaduje trpělivou práci srdce. Nechtějme uchýlit. Budeme mít své ticho s sebou i v největším městském rámusu. Jak říká Kateřina
obracet hříšníky po tisících. Buďme vděčni za každého jednotlivce, a když se to povede, Sienská: můžeme pracovat v kuchyni, ošetřovat nemocné, aktivně sloužit lidem, a zároveň
řekněme: „Jsem neužitečný služebník. Udělal jsem jen, co jsem měl udělat.“ se klanět Bohu ve své vnitřní cele.

Dobrý Bože, dej nám na přímluvu svatého Dominika a Matky Boží Panny Marie, Dobrý Bože, Ty se nám chceš darovat v plnosti. Prosíme Tě, vlej nám do srdcí na
abychom dokázali překonat svůj strach a svoje sobectví a byli schopni darovat své srdce přímluvu svatého Dominika, svaté Kateřiny Sienské a Matky Boží Panny Marie velko-
hříšníkům, abychom za ně na oplátku pro Tebe získali jejich duše. dušnost, abychom se Ti dokázali cele a bez podmínek darovat a hořeli touhou Tě přijmout.

Šestý den: Laudare, benedicere, praedicare Osmý den: O bratrství a sesterství
Svatý Dominik miloval krásu a vznešenost liturgie a vytrvale se účastnil společné modlitby Svatý Dominik byl přísný k sobě, ale laskavý k bratřím. Dbal, aby bratři měli dost jídla,
oficia a vedl k tomu i své bratry. a posílal je odpočinout, zatímco se sám postil a modlil, často celou noc.
Slova tohoto základního dominikánského motta jsou vzata z mešní liturgie a liturgie je Svatý Dominik byl zcela prosáklý duchem evangelia. Přečetl si, jak žili a hlásali
základní charakteristika dominikánství. Dominikán bez liturgie by byl jako pták bez evangelium prvotní křesťané v době apoštolské, a okamžitě to začal uvádět do praxe.

Dobrý Bože, dej nám na přímluvu svatého Dominika a Matky Boží Panny Marie,
abychom prožívali liturgii tak niterně jako svatý Dominik a abychom nacházeli radost

Sedmý den: Vnitřní ticho
Svatý Dominik se snažil jít ve šlépějích svého Spasitele. Často se o samotě modlil.
Proč mužové modlitby odcházeli do samoty? Aby se v tichu klaněli Bohu. Aby naplnili
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Když to šlo v prvním století, proč by to nemohlo jít ve třináctém nebo jednadvacátém
století? Jestliže Kristus poslal učedníky po dvou, aby kázali, udělal Dominik totéž. Protože
Kristus řekl: „Učte se ode mne“ (srov. Mt 10,43), Dominik se učil. Byl tichý a pokorný
srdcem jako náš Pán a velmi si přál, aby jeho bratři byli jedno. Chceme-li být dobrými
syny a dcerami svatého Dominika, musíme dělat totéž. Buďme rychlí v naslouchání, ale  j.horacek@centrum.cz
pomalí v mluvení a v hněvu (srov. Jak 1,19). Usilujme o jednotu. Naše zanícení pro
vlastní pravdu by nemělo zadupat do země pravdu našeho bližního. Uvádějme ve skutek
to, co čteme v Písmu. „Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem“
(srov. Mk 10,43). Svatý Dominik nezanechal svému řádu dědictví hmotných statků, ale
nebeské milosti. „Jeho poslední vůlí bylo, aby měli lásku, aby si uchovali pokoru
a zachovávali dobrovolnou chudobu“ (Jean de Mailly).

Dobrý Bože, dej nám na přímluvu svatého Dominika a naší Matky Panny Marie,
abychom tvořili v tomto rozděleném světě ostrůvky pravdy a lásky, abychom pro lásku
k pravdě nezapomínali na lásku k bližnímu a abychom byli jedno, jak sis přál, aby svět
uvěřil, že jsi nás poslal.

Devátý den: O Matce Boží 
Svatý Dominik vroucně miloval Matku Boží. 
Ale ta láska byla oboustranná! Také Panna Maria vroucně milovala svatého Dominika
a svou lásku přenesla i na Dominikovy duchovní syny a dcery, celou dominikánskou
rodinu. Panna Maria se upřímně raduje z každé duše, která se rozhodne jít ve stopách
jejího milovaného syna, svatého Dominika. Nejen blaženému Reginaldovi podala Matka
Boží dominikánský hábit, ale podává ho i nám ostatním, přestože ji vlastníma očima
nevidíme jako on. Tak jako chodila se svým Synem a Jeho učedníky po Svaté zemi, ve své
pokoře téměř neviděna a nepovšimnuta, tak doprovází nenápadně i nás, tiše naslouchajíc
našim modlitbám, aby svým neodolatelným způsobem mohla říci Kristu: „Už nemají
víno“ (srov. Jan 2,1–11). Berme tedy s radostí do rukou růženec a oslovujme často Matku
Boží andělským pozdravením. V evangeliu čteme, že lidé řekli Kristu: „Je tady Tvoje
matka a Tvoji bratři.“ Na konci časů andělé řeknou Kristu Králi v nebesích: „Je tady Tvoje
Matka a přivádí Dominikovy bratry a sestry.“ Není úžasné k nim patřit?

Bože v Trojici jediný, dopřej nám milost, abychom byli oslavou Otce, abychom byli
jedno podle přání Tvého Syna a abychom plni Ducha svatého nalézali Tvou pravdu. Dej, aby
život dominikánské rodiny byl chválou Tvého milovaného služebníka svatého Dominika.
Dej nám na přímluvu Kristovy i naší Matky hojnost nových povolání, aby plamen, který jsi
vrhnul na svět, se rozhořel svatou vírou po celé zemi od východu až na západ.
Amen.

sepsala Jitka Hosanna Štěpánková
z Laického sdružení svatého Dominika
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NOVÉNA KE SVATÉMU DOMINIKOVI v 25 26 v DOMINIKÁNSKÁ RODINA

Když to šlo v prvním století, proč by to nemohlo jít ve třináctém nebo jednadvacátém
století? Jestliže Kristus poslal učedníky po dvou, aby kázali, udělal Dominik totéž. Protože
Kristus řekl: „Učte se ode mne“ (srov. Mt 10,43), Dominik se učil. Byl tichý a pokorný
srdcem jako náš Pán a velmi si přál, aby jeho bratři byli jedno. Chceme-li být dobrými
syny a dcerami svatého Dominika, musíme dělat totéž. Buďme rychlí v naslouchání, ale  j.horacek@centrum.cz
pomalí v mluvení a v hněvu (srov. Jak 1,19). Usilujme o jednotu. Naše zanícení pro
vlastní pravdu by nemělo zadupat do země pravdu našeho bližního. Uvádějme ve skutek
to, co čteme v Písmu. „Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem“
(srov. Mk 10,43). Svatý Dominik nezanechal svému řádu dědictví hmotných statků, ale
nebeské milosti. „Jeho poslední vůlí bylo, aby měli lásku, aby si uchovali pokoru
a zachovávali dobrovolnou chudobu“ (Jean de Mailly).

Dobrý Bože, dej nám na přímluvu svatého Dominika a naší Matky Panny Marie,
abychom tvořili v tomto rozděleném světě ostrůvky pravdy a lásky, abychom pro lásku
k pravdě nezapomínali na lásku k bližnímu a abychom byli jedno, jak sis přál, aby svět
uvěřil, že jsi nás poslal.

Devátý den: O Matce Boží 
Svatý Dominik vroucně miloval Matku Boží. 
Ale ta láska byla oboustranná! Také Panna Maria vroucně milovala svatého Dominika
a svou lásku přenesla i na Dominikovy duchovní syny a dcery, celou dominikánskou
rodinu. Panna Maria se upřímně raduje z každé duše, která se rozhodne jít ve stopách
jejího milovaného syna, svatého Dominika. Nejen blaženému Reginaldovi podala Matka
Boží dominikánský hábit, ale podává ho i nám ostatním, přestože ji vlastníma očima
nevidíme jako on. Tak jako chodila se svým Synem a Jeho učedníky po Svaté zemi, ve své
pokoře téměř neviděna a nepovšimnuta, tak doprovází nenápadně i nás, tiše naslouchajíc
našim modlitbám, aby svým neodolatelným způsobem mohla říci Kristu: „Už nemají
víno“ (srov. Jan 2,1–11). Berme tedy s radostí do rukou růženec a oslovujme často Matku
Boží andělským pozdravením. V evangeliu čteme, že lidé řekli Kristu: „Je tady Tvoje
matka a Tvoji bratři.“ Na konci časů andělé řeknou Kristu Králi v nebesích: „Je tady Tvoje
Matka a přivádí Dominikovy bratry a sestry.“ Není úžasné k nim patřit?

Bože v Trojici jediný, dopřej nám milost, abychom byli oslavou Otce, abychom byli
jedno podle přání Tvého Syna a abychom plni Ducha svatého nalézali Tvou pravdu. Dej, aby
život dominikánské rodiny byl chválou Tvého milovaného služebníka svatého Dominika.
Dej nám na přímluvu Kristovy i naší Matky hojnost nových povolání, aby plamen, který jsi
vrhnul na svět, se rozhořel svatou vírou po celé zemi od východu až na západ.
Amen.

sepsala Jitka Hosanna Štěpánková
z Laického sdružení svatého Dominika
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