




1 

OPUSCULUM ČERVEN 2015 

List provinciála ke dvacátému výročí 
kanonizace paní Zdislavy ................................... 2 

Ohlédnutí za stálým studiem .......................... 3 

OPravdický klášter ................................................. 4 

Ze života mnišek ...................................................... 5 

Večer radosti v Prostějově ................................ 6 

Nové služby, asignace .......................................... 6 

Přijímací řízení  v CSOŠ Bojkovice ............... 7 

Formační setkání ..................................................... 8 

Zprávy z místních sdružení .............................. 9 

Sv. Maria Alfonsina Danil Ghattas ............. 10 

Zprávy ze zahraničí ............................................. 11 

Setkání dominikánské rodiny 2015 ........ 12 

Zasedání provinční rady LSsD ..................... 12 

Oáza Strážov na Šumavě ................................. 12 

Letní tábor pro děti a mládež ....................... 12 

Dominikánská 8 .................................................... 13 

Salve 4/2014 ........................................................... 14 

Nakladatelství Krystal OP ............................... 17 

Knihkupectví Oliva .............................................. 18 

 
 
Fotografie 
1. str. obálky: Chór konventu sv. Vincence Ferrer-
ského v New Yorku (https://www.flickr.com  
/photos /paullew/17566470106/) 
2. str. obálky: formační setkání na Svatém 
Kopečku 
3. str. obálky: svatořečení bl. Marie Alfonsiny 
Danil Ghattas (http://op.org) 
Obálka: Tobiáš Kučera 
http://www.thobias.portfoliobox.me/ 
 
OPusculum 
Časopis české dominikánské rodiny 
Vydává Kazatelské středisko 
České dominikánské provincie 

Uzávěrka příštího čísla: 15. 7. 2015 

Vážení čtenáři, 

říká se „První vyhrání z kapsy vyhání“, 
což bychom mohli volně vyložit tak, že 
počáteční uspěch následuje totální 
krach. Doufáme, že pro náš časopis to 
neplatí a že po prvním ukázkovém 
čísle nové série ani nám, ani vám ne-
dojde dech.  
Ačkoli je toto číslo již červnové, vrací 
se hned v úvodu ke květnovému výročí 
svatořečení paní Zdislavy z Lemberka. 
Vždyť letos od této události uplynulo 
již 20 let. List otce provinciála k tomu-
to výročí obsahuje mimo jiné i výzvu 
k aktivitě. K aktivitě, která nemá být 
samonaplňující, ale cílená. Vzpomněl 
jsem si na to, při čtení povzdechu pro-
vinčního moderátora laiků nad malou 
účastí na formačním setkání a jeho 
výzvou k podpoře, včetně té modliteb-
ní, při projednávání připravovaných 
změn laických Směrnic. 
Začali jsme rčením a rčením skončeme. 
Známá replika na jisté sebekritické vy-
jádření říká: „Přitlač, děláš to pro sebe“. 
Ano, přitlačme. Děláme to pro sebe. 
Přejeme vám, abyste v tomto čísle na-
lezli nejen poučení, ale i inspiraci. 
 
  
 

Redakce  
e-mail: opusculum@op.cz 
 
Fr. Gabriel Malich OP (gabriel@op.cz) 
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List provinciála České dominikánské provincie 

ke dvacátému výročí kanonizace paní Zdislavy
Před dvaceti lety, 21. května 1995, prohlásil papež 
Jan Pavel II. v Olomouci paní Zdislavu z Lemberka 
za svatou. Církev v naší zemi dostala v této světici 
velký nezasloužený dar. V době kanonizace jsme 
nemohli tušit, jak bude vypadat situace rodin po 
dvou desetiletích. O to víc vyniká, jak Bůh ve své 
dobrotivé prozřetelnosti stále vstupuje do lidských 
dějin, aby z nich činil dějiny spásy. Nabízí nám 
pomoc, abychom na cestě k němu v každé době 
nacházeli oporu. Svatá Zdislava je takovou oporou 
pro naši dobu. 
Situace rodiny se výrazně zhoršuje, což je více než 
zřejmé. Je zpochybňována podstata manželství, lid-
ským bytostem je upíráno právo na život, rozšiřují 
se různé pomýlené názory v oblasti etiky. Také 
uvnitř rodin vyvstává mnoho těžkostí, které nahlo-
dávají manželskou věrnost, rodinnou soudržnost i výchovu dětí. 
Na druhou stranu si mnoho jednotlivců a skupin uvědomuje závažnost situace 
a nezastupitelnou roli rodiny. Vznikají různé aktivity a inciativy, které se o práva 
rodin zasazují. Ukazuje se tak, že se z myslí lidí nevytratil přirozený cit pro skutečné 
hodnoty. I křesťané se mají do aktivit na občanské rovině zapojovat. 
Naším jedinečným a nenahraditelným posláním je ukazovat, jaké místo má rodina 
v Božím plánu spásy. Úsilí o obnovu rodiny ve společnosti bude účinné, když se nám 
bude dařit ukázat rodinu jako přirozené místo lidského rozvoje a naplnění a také 
jako místo autentického křesťanského života. Rodina je znamením křesťanské 
naděje, neboť je místem, kde Bůh vstupuje do lidských životů. Rodina církve je záru-
kou uchování a předávání neporušeného učení evangelia o vztazích člověka k Bohu, 
jehož nám Ježíš zjevil jako milujícího Otce všech lidí, i o vztazích lidí navzájem, pro 
které je Ježíš jejich prvním bratrem. Zároveň je církev Duchem Svatým vedena 
a puzena hledat odpovědi na nové otázky a složité problémy naší doby. 
Paní Zdislava byla oddanou manželkou Havla z Lemberka a matkou čtyř dětí. 
S láskou se starala o potřeby vlastní rodiny a byla pozorná k potřebám svých 
bližních, zvláště nemocných a slabých. Svatá Zdislava není postavou dávné minu-
losti. Osobnost svaté Zdislavy nepřestává přitahovat věřící, kteří u ní hledají 
přímluvu, stejně jako nevěřící, kteří v ní vidí výjimečnou ženu. Poutní chrám 
v Jablonném v Podještědí, kde se uchovávají její ostatky a kde také za svého života 
působila, je místem, kde se s ní i dnes můžeme duchovním způsobem skutečně 
setkat. 
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Zvu proto všechny věřící, aby se vydali na pouť ke svaté Zdislavě. Poutní sezóna 
začíná 1. května poutí dětí, hlavní pouť připadá na sobotu 30. května 2015, pouť 
rodin bude 29. srpna 2015. Podrobný program poutní sezóny a další užitečné 
informace lze nalézt na internetových stránkách poutního místa. 
Vydejte se na pouť za rodiny prosit sv. Zdislavu, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává 
mnohými milostmi a zázraky! 
 
V Praze 13. dubna 2015 

fr. Benedikt Mohelník OP 
provinciál  

Ohlédnutí za stálým studiem 
V sobotu 18. dubna proběhlo v olomouckém klášteře, za 
účasti asi dvaceti posluchačů z řad bratří a terciářů, jarní 
setkání stálého studia, tentokrát nad tématem „Vztah 
vlitých a získaných ctností“. 
Doc. Tomáš Machula, Ph. D., Th. D. k uchopení a vysvětlení 
této problematiky využil dva, na první pohled si protiřečící, 
články svatého Tomáše (první z Komentáře k Sentencím I, 
d. 17, q. 1, a. 3, druhý ze Sumy teologické II-II, q. 24, a. 3), 
v nichž se andělský učitel zabývá otázkou, zda „je láska 
dávána podle přirozených možností“. Zatímco v mladších 
Sentencích Tomáš usuzuje – protože Bůh nikomu nestraní –, 

že rozmanitost darů je dána především různou schopností lidí (jak přirozenou, tak 
získanou) tyto dary přijímat, ve svém vrcholném díle zdůrazňuje svobodu Boha 
v udělování svých darů.  
Doc. Machula se ve svém výkladu pokusil obě tyto Tomášovy odpovědi zharmo-
nizovat. Vysvětlil, že zatímco v Komentáři k Sentencím se Tomáš vymezuje proti 
determinismu – a proto zdůrazňuje podíl lidské svobody na přijetí Božích darů (bez 
toho však, že by zpochybnil nutnost Božího daru) –, v Sumě pak tím, že vyzdvihuje 
nezaslouženost Božího daru, se staví do opozice proti pelagianismu (bez toho však, 
že by popíral potřebu lidského úsilí jako takového). Můžeme tedy tyto dvě odpo-
vědi shrnout tak, že: 1) přirozené lidské síly, které se dlouhodobou kultivací 
přetvářejí ve ctnosti, jsou důležitým předpokladem pro přijetí vlité ctnosti lásky; 
2) avšak viděno do důsledku, i tato dispozice k přijetí Božích darů je ve skutečnosti 
Božím darem. Navíc, Bůh může omilostnit i „nadstandardně“ – tedy nezávisle na 
lidských dispozicích.  
Příští setkání stálého studia proběhne 21. listopadu (v sobotu před slavností Krista 
krále) v pražském klášteře. Přednášet bude bratr B.-D. de La Soujeole ze 
švýcarského Fribourgu. 

fr. Gabriel Maria Lukáš Malich OP 
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Opravdický klášter 
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Ze života mnišek 
Tak významné aktuality jako devadesátiny sestry Terezie, o nichž jste si mohli 
přečíst v minulém čísle, tentokrát nemáme, ale rády bychom se podělily o jednu 
zkušenost, která již druhý rok ovlivňuje náš život. Na jednom ze setkání převorek 
česko a polskojazyčných klášterů mnišek se rozhodlo, že zavedeme pravidelná 
setkání novicmistrových a sester ve formaci (jedná se o kláštery ve Sv. Anně 
u Čenstochové, v Krakově, v Radoniach u Varšavy, v litevském Vilniusu, ve Znojmě 
a v Praze). V loňském roce jsme je zahájily v únoru v klášteře sv. Anny 
u Čenstochové v Polsku. Druhé setkání se konalo v říjnu u našich sester ve Znojmě. 
Při organizačních domluvách se ukázalo jako důležité, aby sestry postupně 
navštívily a poznaly jednotlivé zúčastněné kláštery, proto se setkání koná pokaždé 
jinde s tím, že každý rok bude jednou v Polsku a jednou u nás. První letošní setkání 
se konalo 7.–13. 5. v Polsku v klášteře v Radoniach u Varšavy. Tento klášter je 
fundací kláštera sv. Anny u Čenstochové. Podzimní setkání se bude konat v říjnu 
v Praze–Lysolajích. Zahajovací setkání bylo seznamovací, každá ze zástupkyň 
klášterů prezentovala svou komunitu a zbylé dny byly věnovány přednáškám na 
určená témata. Sestry měly také čas na vzájemné sdílení a důležitým prvkem bylo 
i jejich zapojení do různých prací v klášteře. Následující dvě setkání byla více 
studijní, protože prezentace komunit již nebyla potřeba. Již ve Znojmě se ukázalo, 
že se nejedná jen o vnucený nápad převorek, ale že tuto iniciativu oceňují i sestry ve 
formaci, které se těchto akcí účastní.  

Sr. Marie Pitterová OP 
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Večer radosti v Prostějově 
O zážitky ze setkání mladých s řeholníky se s námi podělí dvě přímé mladé účastnice. 

Dva roky uběhly jako voda a (nejen) v olomoucké arcidiecézi se 27. a 28. března 
uskutečnilo další Setkání mladých se svým biskupem, tentokrát v Prostějově. Moc 
jsme se na něj těšily, jelikož jsme se účastnily setkání i před 2 lety na Velehradě, 
které bylo pro nás velmi obohacující, a obě dvě jsme si ho velmi užily. Nečekané 
překvapení bylo, když jsme zjistily, že součástí setkání bude i předvečer s řeholníky 
a v jejich režii – Večer radosti. Ze začátku jsme váhaly, zda na něm být, či nebýt, 
protože to znamená vyhradit si spoustu času navíc a taky strávit noc v ne úplně 
pohodlných podmínkách, ale nakonec jsme na toto pozvání kývly. A dokonce jsme 
měly možnost jet na setkání jako pořadatelky! 
Na místo konání jsme dorazily v pátek v odpoledních hodinách a snažily se pomáhat, 
kde bylo potřeba. Kolem osmé hodiny se všichni začali scházet v kostele Povýšení 
sv. Kříže, kde se celý předvečer odehrával. Hlavními moderátory byli s. Guzmana 
Valentová OP a o. Pavel Šupol, spirituál olomouckého semináře, kteří nás celým 
večerem provázeli spolu s úžasnou „Arciřeholní scholou“, kterou vedla Danka 
Šenkeříková. Řeholníci si pro nás připravili bohatý program – scénku "Jeden 
obyčejný den v životě řeholníka", prezentaci fotografií řeholníků v nejrůznějších 
situacích, diskuse ve skupinkách, svědectví o radosti ze zasvěcení sestry Lucie 
z komunity Blahoslavenství a mnoho dalšího (bratři kapucíni nabízeli skvělé 
cappuccino☺), čímž nám přiblížili řeholní život.   
Člověk měl možnost zjistit, že řeholníci jsou vlastně úplně normální lidé, na které se 
můžeme vždy obrátit a prožít s nimi spoustu legrace. Celý večer byl zakončen 
adorací. Následující den probíhalo samotné setkání mladých, katecheze, work-
shopy, mše svatá, zkrátka všechno, co k takovému setkání patří. 
Ani se nám nechtělo domů. Celý Večer radosti byl opravdu úžasný a povzbuzující. 
Děkujeme. 

Zdeňka a Anička Strmiskovy 

Nové služby, asignace 
Sestry konventu v Bojkovicích zvolily převorkou sestru Bernadetu OP. Své nové 
služby se ujme 1. července 2015.  
Ředitelkou Katolického domova studujících bude jmenována sestra Jordána OP. 
Během letních prázdnin 2015 proběhnou následující asignace: 

 Sestra Terezie OP bude asignována z Bojkovic do Střelic. 
 Sestra Kateřina OP bude asignována z Jablonného v Podještědí do Plzně. 
 Sestra Guzmana OP bude asignována z Bojkovic do Jablonného v Podještědí. 
 Sestra Ludmila OP bude asignována ze Střelic do Prahy. 
 Sestra Vojtěcha OP bude asignována z Plzně do Bojkovic. 
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Přijímací řízení  

v CSOŠ Bojkovice 

Následující řádky Vám přinášejí nejnovější 

informace o Církevní střední odborné škole 

v Bojkovicích, jejímž jsme zřizovatelem. 

Všichni jsme měli radost z velkého 

počtu přihlášek, které se nám letos sešly. 

Celkem jich přišlo 57. Nejvíc tradičně 

na obor Předškolní a mimoškolní peda-

gogika (PMP) – 36. Na obor Sociální 

činnost (SČ) jich přišlo 16. A do oboru Ošetřovatel (OŠ) 5. Pro srovnání zde 

uvádíme tabulku, která popisuje situaci v minulých šesti letech (od otevření oboru 

PMP): 

Rok Přihlášky PMP  Přihlášky SČ Přihlášky OŠ 

2010 14 15 6 

2011 25 13 3 

2012 19 9 8 

2013 19 9 3 

2014 19 7 9 

2015 36 16 5 

Počet přihlášek nám někdy dělá radost, někdy starost. Z přihlášek do maturitních oborů 

máme radost, ale bohužel zase nebudeme pro minimální počet zájemců otevírat 1. ročník 

oboru Ošetřovatel.  

I když je přihlášek relativně dost, ne všichni uchazeči pak uspějí u přijímacích zkou-

šek. A ani ti, kteří uspějí, si nakonec nemusejí vybrat právě naši školu. Letos složilo 

úspěšně přijímací zkoušky 27 uchazeček (a to i přesto, že jsme se zapojili 

do ověřování jednotných státních přijímacích zkoušek a na rozdíl od minulých let byl 

do zkoušky povinně zařazen i test z matematiky). Zápisovým lístkem potvrdilo nástup 

do školy 19 děvčat. A ještě máme k vyřízení více než 10 odvolání a možnost vyhlásit 

2. kolo přijímacího řízení.  

Z nadějného aktuálního stavu máme radost. Už teď víme, že do 1. ročníku nastoupí víc 

děvčat, než kolik absolventů po maturitě ze školy odejde. Moc vám všem děkujeme za 

modlitby a za oběti, kterými bojkovickou školu doprovázíte a podepíráte. Stále se k nám 

hlásí děvčata z míst, odkud pocházely nebo pocházejí naše sestry, hodně jich je letos 

z Valašska (Nedašov, Brumov, Vysoké Pole, Valašské Klobouky aj.) 

Ať je Pán veleben! 
s. Miriam Hřebačková OP 
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Formační setkání 
Od pátku do neděle 24. až 26. dubna se uskutečnilo letošní setkání formátorů LSSD. 
Užívali jsme si pohostinnost sester premonstrátek v Norbertinu na Svatém 
Kopečku u Olomouce, nádherného počasí a v neposlední řadě genia loci. 
Páteční program byl sice nuceně pozměněn kvůli technickým problémům posádky 
ašsko-plzeňsko-pražské (kolečko se polámalo hned na začátku tohoto řetězce), ale 
nakonec jsme přece jen byli obdařeni povídáním SM. Jacky Křižanovské OP na téma 
„Úvod k dominikánskému apoštolátu“. 
Druhý den jsme byli postupně provázeni tématy „Osobní evangelizace“ (fr. Pavlem 
M. Mayerem OP), „Zkušenosti nezkušené katechetky“ (sr. Kristou Chládkovou OP), 
„Apoštolát u minoritních skupin, dialog a misie u jinak věřících“ (Barunkou 
Litomiskou), „Doprovázení nemocných a umírajících“ (Miroslavem Kamilem 
Gutem), „Služba slova ve sdělovacích prostředcích“ (fr. Janem Rajlichem OP), 
„Evangelizace jako životní styl“ (Hanou Klárou Němečkovou z Hnutí Světlo-Život).  
Už z tohoto pouhého výčtu je vidět, že program byl nabitý, velmi náročný, ale velmi 
zajímavý. Každý z přednášejících nás obohatil o svůj pohled na ústřední téma 
apoštolátu a evangelizace. K přehledu nutno dodat společné slavení mše sv., liturgie 
hodin a sv. růžence, z hmotných dober pak úspěšnou likvidaci výrobků místní 
kuchyně sester. 
V neděli po mši sv. v bazilice nás ještě na závěr Martin M. Rosenbaum provedl svým 
tématem „Přednášky pro veřejnost, katecheze dospělých, příprava na svátosti“ 
a dodal informace o přípravách letošních Dnů víry v Praze. Poté a někteří po obědě 
jsme se postupně rozprchávali k praktickému uplatňování nabytých vědomostí . 
Organizátorům – tedy MS Olomouc a hlavně bratru Reginaldovi – patří dík za 
pečlivou přípravu i provedení.  
Jen pronesu drobný povzdech. Účast těch, pro které je zejména toto setkání 
připravováno, tedy těch, jejichž účast by měla být vnímána jako povinnost, bylo na 
letošním setkání opravdu malá . Z ustanovených 23 představených dorazilo 
pouze 7 (omlouvali se 4) a novicmistři dokonce jen dva z celkového počtu 29 MS. 
Kdybychom se s 15 dalšími hosty sešli v plném počtu, mělo by nás být tedy téměř 
70, ale sešlo se nás 24 včetně oněch hostí. Jistě tyto počty budou jedním z podnětů 
k jednání letošní Provinční rady, ale už teď prosím představené, aby si se svými 
novicmistry ujasnili priority (zvláště pro mnohé naše novicmistry je toto setkání 
povinností jedinou v roce). 
Na závěr ještě pozvání na příští formační setkání, které bude v krásném prostředí 
Kašperských hor o víkendu 30. 4. – 1. 5. 2016. 
 

Jan Vincenc Horáček 
provinční moderátor 
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Zprávy z místních sdružení 

MS Znojmo 
Naše pravidelné setkání se uskutečnilo i poslední dubnovou středu. Jako obvykle 
začalo modlitbou růžence a mší svatou v kostele sv. Kříže. Nešpory jsme úspěšně 
zvládli navzdory menší účasti členů, nepřítomnosti o. Romualda a trochu rozbité 
chórové lavici. Poté jsme si rozebrali V. odstavec exhortace papeže Františka, 
pojednávající o propojení evangelia a milosrdenství, a podiskutovali, zda v kázáních 
a katechezích nepřevládají negativní témata. 

Michaela Benvenuta Hobzová 

MS Třeboň 
Sdružení v Třeboni volilo nového představeného. Ing. Posík se vzhledem k pokro-
čilému věku a špatnému zdravotnímu stavu vzdal vedení. Při následných volbách 
v dubnu byl jednohlasně zvolen PhDr. Miroslav Červenka, jehož dominikánským 
patronem je sv. Tomáš Akvinský.  

Fr. Pavel Mráček, jáhen 
asistent sdružení 

5. pražské MS 
„Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil 
Jeruzalém. Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se 
vyvýší.“ (Iz 52,9.13) Tato Izaiášova slova asi nejlépe vystihují dění ve sdružení 
v poslední době. Mnozí si ještě pamatují „pražskou pětku“ z dob její slávy, ale jak šel 
čas, někteří nalezli své povolání jinde, jiní se odstěhovali z Prahy a další prostě 
ztratili zájem. Avšak zdá se, že se „jeruzalémské trosky“ opět začínají zelenat. 
V březnu jsme slavili obláčku sestry, která u nás ve sdružení již byla. Před téměř 
dvaceti lety ji ale životní cesta zavedla jinam, i když kontakt s námi nikdy úplně 
neztratila, a nyní ji Boží milost povolala znovu do Dominikovy rodiny. Další návrat 
„ztraceného syna“, resp. spíše sestry prožíváme právě nyní. A hlásí se nám i noví 
zájemci. Kde hledat zdroj této milosti? Jistě především v Bohu. Ale z naší strany je 
třeba něco „nabídnout“ –  modlitbu. Pravidelná modlitba (nejen) za sdružení a naše 
„terciářské“ litanie k patronům všech stávajících a bývalých členů je to, co nám 
otevřelo novou naději. 
Scházíme se nyní dvakrát v měsíci. První středy k modlitbě a společnému rozjímání 
v klášteře sv. Jiljí a jednu sobotu v měsíci u sester v Lysolajích, kde se v rámci trvalé 
formace věnujeme církevním a řádovým dokumentům a tématům, která hýbou 
současným světem. Naše setkání nejsou určena jen nám, ale otevřena i zájemcům 
o konkrétní téma. 

Jan Jáchym Beneš 
představený MS  
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Bl. Maria Alfonsina Danil Ghattas svatořečena 
Na řádné veřejné konzistoři 
oznámil 14. února 2015 papež 
František svatořečení bl. Marie 
Alfonsiny Danil Ghattas. Stalo se 
tak v neděli 17. května 2015 
v bazilice sv. Petra v Římě. 
Bl. Maria Alfonsina Danil Ghat-
tas, dominikánská terciářka, se 
narodila v Jeruzalémě 4. října 
1843. Zde začala chodit do 

školy sester Svatého Josefa od Zjevení. Do kongregace později sama vstoupila 
a obdržela řeholní jméno Maria Alfonsina a roku 1863 složila slavné sliby. 
Následně vyučovala katechismus na veřejné škole v Jeruzalémě. Její činnost se 
vyznačovala velkou horlivostí a obětavostí. V roce 1865 byla přeložena do Betléma, 
kde podporovala bratrstvo Neposkvrněného početí Panny Marie (později známé 
jako dcery Marie) a také bratrstvo křesťanských matek.  
Dne 6. ledna 1874 se jí zjevila Panna Maria. Přesně o rok později se zjevila znovu 
a požádala ji, aby založila náboženskou společnost, která bude známá jako kongre-
gace svatého růžence. Patriacha Jeruzaléma, biskup Vincenzo Bracco, ji povzbudil 
a svěřil duchovnímu vedení fr. Antonia Belloniho, po jehož odchodu v květnu 1876 
se jejím duchovním rádcem stal P. Joseph Tannous. Ten ji požádal, aby své mystické 
zážitky začala sepisovat. 
Dcery Marie začaly v červenci 1880 žít společně. Jejich duchovním vedením byl 
pověřen P. Tannous a 15. prosince 1881 první skupina sester přijala z rukou 
patriarchy Jeruzaléma řeholní oděv. V souladu s přáním Panny Marie byla nová 
komunita sester nazvána Institut sester svatého růžence. 
12. září 1880 získala sestra Maria Alfonsina od Svatého otce dispens od slibů 
v Kongregaci sester svatého Josefa a v říjnu 1883 vstoupila do Kongregace sester 
svatého růžence. V prosinci téhož roku přijala jejich řeholní roucho a sliby složila 
7. března 1885. Poté byla poslána do Jaffy znovu učit. 1. listopadu 1886 společně se 
sestrou Hanneh otevřela novou misii v Beit-Sahour a následujícího roku odjela 
s další sestrou do Salt v Jordánsku otevřít nový dům. V roce 1889 byl Institut sester 
svatého růžence biskupem potvrzen. Ten samý rok odjela do Naplus, ale kvůli žluté 
zimnici se musela vrátit do mateřského domu v Jeruzalémě. 
Dne 4. října 1890 v předvečer svátku svatého růžence byla přijata do třetího řádu 
sv. Dominika v klášteře bratří v Jeruzalémě. Na počátku roku 1892 odjela na misii 
v Zababdeh a v letech 1893–1908 byla představenou domu v Betlémě. Následně  
1909–1917 přebývala opět v Jeruzalémě a byla požádána o založení sirotčince 
v Ain Karim. 
Od března 1927 se její zdravotní stav neustále zhoršoval a 25. března 1927 zemřela. 
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Přes zjevné známky její svatosti bránili okamžitému zahájení jejího blahořečení 
vnitřní problémy Institutu sester svatého růžence a složitá politická situace na 
Blízkém východě. Po překonání těchto obtíží začal v roce 1986 proces usilující o její 
beatifikaci a 15. prosince 1994 byly potvrzeny její heroické ctnosti. 22. listopadu 
2009 byla v bazilice Zvěstování Panny Marie v Nazaretu vyhlášena za blahoslave-
nou a 17. května 2015 v bazilice sv. Petra v Římě svatořečena. 
Sestry z kongregace svatého růžence v současné době nalezneme v Palestině 
v pásmu Gazy, v Izraeli, Jordánsku, Libanonu, Egyptě, Sýrii, Kuvajtu, v některých 
emirátech Perského zálivu (Abú Dhabí,Šardžá) a v Římě. 

http://www.op.org/en/content/canonization-blessed-maria-alfonsina-danil-ghattas  
(překlad JB) 

Přípravný rok na jubileum Řádu kazatelů 
Letos 7. listopadu 2015 na svátek Všech 
svatých dominikánského řádu vstoupíme 
do roku Jubilea – 800 let od založení 
Řádu. Mezinárodní program Jubilea se 
skládá ze 14 akcí. Některé z nich budou 
slaveny v každé místní komunitě, jiné na 
úrovni provincií a některé sice jen na 
jednom místě, zato ale za účasti zástupců 
různých částí dominikánské rodiny. 
Akce na úrovni mezinárodního programu 
se snaží ukázat různé rozměry domini-
kánského života: některé mají ráz slavnostní, jiné spíše kontemplativní, další mají 
rozměr liturgický, jiné jsou více akademické či zvou k reflexi. Zaměřují se na 
specifické oblasti našeho kázání, jako je umění, obrana lidských práv či pastorace 
mládeže. Kompletní brožurku s programem je možné si stáhnout ze stránek kurie. 
(http://www.op.org/sites/www.op.org/files/public/documents/fichier/depliant_ing.
pdf). 

http://www.op.org  

Fr. Timothy Radcliffe členem papežské rady  
Papež František jmenoval Fr. Timothyho Radcliffa OP konzul-
torem Papežské rady Justitia et Pax (spravedlnost a mír).  
Fr. Timothy byl vysvěcen v roce 1971 a v letech 1992–2001 
byl magistrem řádu. Tento známý kazatel a řečník, autor 
několika knih nyní pobývá v dominikánském konventu 
v Blackfriars v Oxfordu. Získal několik čestných titulů 
z různých univerzit. 

http://www.op.org   
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Setkání dominikánské rodiny 2015 
XV. Setkání české dominikánské rodiny bude letos v sobotu 10. října v Praze 
u sv. Jiljí. Hlavním mottem je téma letošního roku přípravy na Jubileum: „Když 
vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás 
osvobodí“ (Jan 8,31–32) a „To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus“ 
(Gal 5,1). Dominik: řízení, spiritualita a svoboda. 
Úvodní mši svatou bude celebrovat fr. Dominik kard. Duka OP. Hlavní dopolední 
přednášku bude mít fr. Vojtěch Soudský OP na téma letošního roku a jednotlivým 
aspektům tématu se poté budeme věnovat i v odpoledních skupinkách. 
Celé setkání zakončíme před pátou hodinou společnými nešporami. 

Jan Jáchym Beneš 

Zasedání provinční rady LSsD 
Zasedání provinční rady LSSD se bude konat v sobotu 6. 6. 2015 od 9 hodin v domi-
nikánském klášteře v Olomouci (Slovenská 14). Jednotlivé body programu jsou: mše 
svatá, zpráva provinčního moderátora, zpráva ekonoma LS, změny Partikulárních 
směrnic a různé. 
Projednání změn Partikulárních směrnic je bodem velmi zásadním, který dělá 
z letošní Provinční rady zasedání velké důležitosti. Proto je účast zástupců všech MS 
nutná. Též povzbuzuji všechny členy LSsD, aby se již dříve zaslaným návrhům změn 
náležitě věnovali, aby promýšleli a promodlili jejich úpravy a případné dopady na 
náš život. Návrh je výsledkem tříkolového jednání a úprav tak, jak to určila loňská 
Provinční rada. Rovněž v této souvislosti prosím celou naši dominikánskou rodinu 
o modlitby za zdárné jednání Provinční rady LSSD. 

Jan Vincenc Horáček, provinční moderátor 
 

Oáza Strážov na Šumavě 10.–26. 7. 2015 
Oáza je patnáctidenní rekolekce. Každý den je věnován jednomu z růžencových 
tajemství a nabízí tak možnost prožít naplno nejdůležitější tajemství a pravdy 
Ježíšova života. Rekolekce nejen formují vědomý vztah k Ježíši Kristu, učí rozjímavé 
modlitbě, četbě Písma a praktickému apoštolátu, ale zároveň mají i svůj rekreační 
program. Podrobnosti a kontakty naleznete na 2. straně obálky. 
 

Letní tábor pro děti a mládež 
Rády bychom pozvaly všechny zájemce ve věku mezi 9 a 18 lety na letní tábor, 
který pořádají sestry z kongregace. 
Místo konání: fara Heřmanov (okr. Žďár nad Sázavou). 
Termín: od 26. 7. do 2. 8. 2015. 
Cena: 1350 Kč. 
Přihlášky a informace na adrese: guzmana@dominikanka.cz
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Dominikánská 8  
Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze 
je volná platforma poskytnutá bratry dominikány všem 
jednotlivcům a institucím, kteří chtějí spoluvytvářet aktivity 
pořádané v pražském dominikánském klášteře. 
Podrobný program na http:// dominikanska8.cz 

Spiritualita a spotřeba 
Obchodní centra – novodobé chrámy? 
středa 3. června 2015 v 19.30 hod. 
barokní refektář (vstup Jilská 7a) 
 
Tematický okruh (cyklus): Dny víry 
Jak stavební typ obchodních center ovlivňuje města, a zejména naše chápání veřej-
ného prostoru? Jsou obchodní centra novodobými chrámy našich měst? Souvisí 
fyzická proměna prostředí se změnami chování lidí a jejich hodnot? Je pojem 
„konzumní společnost“ výstižný a aktuální? Je možné spotřebu odsuzovat, když je 
tažným koněm ekonomiky? Může spotřeba naopak rozvíjet naši osobní kulturu? 
Projevuje se spotřební mentalita i v oblasti našeho hledání duchovních hodnot? 
Jakým způsobem může autentické hledání Boha člověku pomoci najít sebe sama 
i utvářet prostředí, ve kterém žije? 
 
Hosté: Anna Háblová, Jiří Šafr, Benedikt Mohelník 
Moderuje: Filip Boháč 

Svatý Ambrož a tajemství Krista  
středa 10. června 2015 v 19.30 hod. 
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a) 
 
Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón 
Diskuzní večery nad knihami nakladatelství Krystal OP 
„Tajemství Krista“ označuje u církevních otců všechno to, co 
Bůh koná pro naše dobro a spásu, a svatý Ambrož rozeznává 
toto tajemství v jeho nejrůznějších projevech a podobách, 
v životě církve i každého křesťana. Nechme se oslovit teologií 
nejstaršího ze západních učitelů církve. 
 
Večerem provází patrolog, autor a překladatel knihy  
David Vopřada 
 
Knihu naleznete v nabídce nakladatelství Krystal OP na str. 17 (pozn. red.) 
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Salve 4/2014 – M.-D. Chenu: předchůdce koncilu 

Z obsahu: 
Christian Bauer: Změna místa teologie? 
Význam M.-D. Chenuho pro praktickou 
teologii 
Janette Gray RSM: M.-D. Chenu a škola Le 
Saulchoir 
Měl jsem víru v Boží slovo. Rozhovor s M.-D. 
Chenum 
Claude Geffré OP: Teologie vtělení a teologie 
znamení doby v myšlení otce Chenuho 
M.-D. Chenu, teolog koncilu. Rozhovor 
s Albertem Mellonim 
Petr Štica: Impulzy M.-D. Chenuho pro 
metodu v katolické sociální etice 
Martin Vaňáč: Po stopách M.-D. Chenuho 
v Čechach 
Kalendárium M.-D. Chenuho 
Norbert Schmidt: ÜBERRAUM 

Cena: 80 Kč 

 
V době, kdy si připomínáme půl století od II. vatikánského koncilu, nemůžeme se 
nevrátit k této události, která dala novou tvář církvi, jež se stává právě díky této 
události světovou. Nebyla a není to snadná cesta. Je třeba dodat, že na této cestě jak 
před koncilem, tak během něj a po něm hrála, hraje a musí hrát svou důležitou roli 
teologie, často opomíjená, nenacházející porozumění a pochopení vně a někdy 
i uvnitř církve. Důležitou a nezastupitelnou roli v pochopení teologie a toho, co 
teologie znamená, sehrál otec Marie-Dominique Chenu OP. Jestliže hovoříme v naší 
postmoderní době o otázce, co je Bůh, kdo je Bůh, je-li vůbec, nacházíme nejrůznější 
odpovědi, některé diktované rozumem, jiné srdcem, často také i nejrozličnějšími, 
možná i nejodpornějšími emocemi. Naše odpověď by ale měla být opřena o naši 
tradici vzdělanosti, protože stavba teologie úzce souvisí se zrozením naší civilizace 
a kultury, s dobou katedrál a univerzit. Jeden z tvůrců tohoto období, sv. Tomáš 
Akvinský, autor díla Summa theologica (a katedrály jsou nazývány kamennými 
summami), začíná nikoliv pojednáním o Bohu, ale nejprve si klade otázku, zda je 
teologie věda, a teprve pak si klade otázku, zda je Bůh. Odvážím se tvrdit, že otec 
Chenu se narodil v době, kdy se hovořilo o Bohu, aniž by se hovořilo o tom, co je 
a jaká má být teologie. Je ale třeba si připomenout, že 18. a 19. století vyhnalo 
teologické fakulty z univerzit. Francouzská revoluce, sekularizační reformy 
evropských zemí, kulturní boj v Německé říši a jeho odvary v sousedních zemích 
vytlačily teologii na úroveň praktické nauky pro potřeby řadových duchovních. 
Teologická obnova, vedená úsilím papeže Lva XIII., se mohla opírat o několik 
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středisek, která se zachránila v Rakousku, Bavorsku nebo v samotném papežském 
státě. Nově budovaná střediska jako Fribourg, Jeruzalémská biblická škola 
a koneckonců i Papežský biblický institut procházela „dětskými nemocemi“ 
začátků. Christian Bauer připomíná rozhodnutí otce Chenuho, který při nástupu do 
funkce rektora školy v Le Saulchoir upozorňuje na ono velké úsilí, které bylo nutné 
k vykročení na cestu reformy teologického oboru, jehož zakladatelem byl Melchior 
Cano OP. Znamená to určitý krok srovnatelný se známými reformami v jiných 
vědeckých oborech, ke kterým se přistoupilo na přelomu 19. a 20. století. 
Škola Le Saulchoir žila řadu let v belgickém exilu, aby se na konci 30. let mohla 
vrátit do Francie do Étiolles v Paříži. I to je téma studie Janette Gray RSM. Dovolím 
si polemizovat s větou úvodního odstavce zmíněného článku, která říká: „Její 
snažení implicitně odsoudil papež Pius XII.“ Myslím, že je třeba vidět tohoto papeže 
v kontextu doby a uvědomit si, že pokud hovoříme o II. vatikánském koncilu, byl to 
právě on, kdo byl jeho připravovatelem. Jeho encykliky Divino afflante spiritu, 
Mystici corporis a Mediator Dei jasně ukazují na velikost a zásadní reformní krok 
nejen pro studium teologie, ale i pro uchopení církve. Mluvíme o tom, že současný 
papež František jmenoval kardinály okrajových částí světa. První africký kardinál 
Rugambwa byl jmenován právě Piem XII. Uvědomíme-li si problematiku II. světové 
války a angažovanost Pia XII. a jeho nejbližších spolupracovníků, ke kterým patřil 
i magistr řádu Stanislav Gillet OP, myslím, že musíme být v některých tvrzeních 
opatrnější. Musíme si také uvědomit, že spor mezi Chenum a Garrigou-Lagrangem 
byl také sporem mezi učitelem a žákem, vycházejícím z generačního růstu, který je 
vlastní všem oborům, teologii nevyjímaje. Byrokracie římské kurie zcela jistě 
nebyla ve chvílích, kdy se musely řešit problémy diktatur, jakými byl fašismus, 
nacismus či komunismus, zcela pod kontrolou. To se týká právě onoho období, 
které tvoří bolestnou kapitolu školy Le Saulchoir. Tato poznámka nic neubírá na 
hodnotě zmíněného článku, ale považoval jsem za potřebné učinit ji jako imperativ 
spravedlnosti. 
Rozhovor s Jacquesem Duquesnem jsem přečetl v perspektivě určité zkušenosti se 
zasedáním synodů a konzistoří, kde vždy na pozadí diskuzí zůstává svatodušní 
inspirace. Rozhovor samotný ukazuje na inovativní přístupy, kde vystupuje do 
popředí otázka interdisciplinarity mezi teologií, filozofií a některými humanitními 
obory, jako je psychologie či sociologie. Ty se ovšem také pokoušely zbavit teologii 
její svébytnosti, a nesou také určité penzum viny za řadu krizových momentů 
současné teologie. 
Myslím, že kardinálním článkem, aniž by musel být tištěn v purpuru, je stať Clauda 
Geffrého OP. Autor čerpá nejen z literárních materiálů, ale i z života řeholního 
společenství, ve kterém se oba, jak on, tak otec Chenu, nejenom pohybovali, ale 
i spolupracovali a diskutovali. Myslím, že jedinečným způsobem odhalil červenou 
niť Chenuho teologie, kterou je inkarnace (vtělení), což je jeho naprosto zásadní 
pojem i termín. Dostáváme se i k definici teologie, která je vědou o víře. Vidíme 
hledání, které se ptá, zda je možným předmětem zkoumání teologie Bůh jako 
takový, či zda je teologie vědecké uchopení víry, což znamená, že usilujeme 
o „uchopení Boha“ ve světle naší víry, víry, která je darem. Premisa, ze které 
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vychází, a musíme říci, že je tomášovská, je, že teologie může být vědou, protože 
víra v člověku neruší rozum, stejně jako milost neohrožuje celistvost lidské 
přirozenosti. Dává nám také odpověď na vývoj teologie a jednotlivých jejích článků 
i jejich interpretace, kdy si teolog musí uvědomit, že jedině víra je absolutní 
a nepodléhá dějinám – ryzí víra ve světle přijatém shůry. Chenuho teologie vtělení 
se stává teologií dějin. Tyto principy nalézáme rozvinuté především v konstituci 
Gaudium et spes a dávají nám plně pochopit základní trend i novost II. vati-
kánského koncilu v celé šíři a plnosti. Možná že by bylo dobré připomenout 
dějinnost, či časovou vzdálenost mezi stvořením a vtělením, kdy zdůrazněné 
filozofické pojetí Boha hrálo svou rozhodující úlohu jak ve středověké scholastice, 
tak v tomismu či novotomismu. Zde také můžeme vidět hlavní důvod nesouladu 
mezi Garrigou-Lagrangem a Chenum. Dílo Garrigou-Lagrange Le sens commune 
zůstane jedním z největších vkladů do teologie 20. století a myslím, že je nutné 
připomenout, proč nejmenšími odpůrci novotomismu byli a často zůstávají 
matematici, astronomové a kosmologové spolu s ontology. Ona určitá harmonizace 
mezi tématem stvoření a vtělení je nutná pro rozvoj teologie a církve v 21. století, 
což také připomněl Ch. F. Potworowski. 
Druhý rozhovor s profesorem Albertem Mellonim se zabývá především přípravou 
II. vatikánského koncilu ve smyslu významu práce těch, kteří spoluvytvářeli 
teologickou bázi koncilních dokumentů. Nejenom on, ale i jiní připomínají význam 
Deníku koncilu, který zpracoval a publikoval spolubratr a spolutvůrce 
dominikánského přínosu k II. vatikánskému koncilu, otec Yves Congar OP. Petr 
Štica se zabývá otázkou přínosu M.-D. Chenuho pro metodu v katolické sociální 
etice. Jeho práce vychází převážně z autorů, kteří se zabývají tímto oborem, 
a můžeme konstatovat, že z velké části pocházejí z německé jazykové oblasti. 
Důvodem je i ta skutečnost, že první moderní encyklika týkající se sociálních 
otázek, Rerum novarum Lva XIII., byla zpracovávána v německy hovořících 
oblastech Čech v Boru u Tachova na zámku hraběte Löwensteina pod názvem 
Borské teze. Stojí jistě za zmínku, že mezi spolupracovníky na ní nacházíme i jméno 
dominikánského kardinála Zigliariho OP. 
Stať Martina Vaňáče se věnuje nesnadnému úkolu vysledovat vliv M.-D. Chenuho 
v Čechách. Autor statě byl odkázán často na chybějící údaje i určitou zlomkovitost, 
což vše vyplývá z osudu církve v této zemi, neboť celé období je poznamenáno 
hnědou a rudou totalitou, které uzavřely možnost kontaktu, a tak vedle osobních 
setkání, která se týkají především dominikánů, otců Braita, Habáně, Kužely, 
můžeme jenom sledovat určité časopisecké zmínky. Světlou epizodou je doba 
Pražského jara. Za podnětnou považuji zmínku o praktickém vlivu M.-D. Chenuho 
na duchovní proudy, které se objevily v poválečném Československu. 
Autorům i redaktorům revue Salve děkuji za toto číslo, které chce splatit dluh, ale 
i vyplnit mezeru, která musí být zaplněna, neboť význam otce Chenuho je 
nepřehlédnutelný a důležitý i pro současnou etapu života české církve v 21. století. 

Zdroj:  + fr. Dominik Duka OP, Editorial  
 http://salve.op.cz/archiv/m-d-chenu-predchudce-koncilu-42014/editorial-42014-m-d-chenu-

predchudce-koncilu
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Nakladatelství Krystal OP 
Krystal OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 224 237 750 
http://krystal.op.cz; e-mail: krystalop@volny.cz 
Nakladatelství Krystal OP publikuje teologickou, duchovní 
a filosofickou literaturu. Je svázáno s dominikánským řádem a sídlí 
v pražském dominikánském klášteře. Nakladatelství se snaží, stejně 
jako řád bratří dominikánů, sloužit slovem k poznání pravdy. 
Navazuje na prvorepublikovou dominikánskou edici stejného jména. 

 
Pavel Koronthály:  
Tertulián o manželství 
Q. S. F. Tertulián (160 – pravděpodobně 220) je jedním 
z nejzajímavějších autorů křesťanského starověku. Jeho dílo 
ovlivnilo křesťanské myšlení, učení i latinskou církevní 
terminologii zásadním způsobem. Přesto byl považován za 
schizmatika, nebyl mu přiznán titul apoštolského otce 
a jeho přijetí bylo v průběhu celých dějin křesťanství 
značně ambivalentní. Důvodem pro tento postoj je 
Tertuliánův příklon k montanistickému hnutí a také jeho 
radikální názory v oblasti morálky. Zejména značně 
rezervovaný až odmítavý postoj k manželství, zvláště pak 
k opakovanému manželství, stojí za jeho vnímáním jakožto 
schizmatika a heretika už od samého starověku. 
Tato publikace si klade za cíl představit Tertuliánovo pojetí manželství a předložit 
čtenáři český překlad tří Tertuliánových spisů na toto téma: Ad uxorem (Manželce), 
De exhortatione castitatis (Výzva k čistotě) a De monogamia (O jediném manželství). 

 
brož., 128 str., 149 Kč 

David Vopřada:  
Svatý Ambrož a tajemství Krista 
Tajemství Krista označuje u církevních otců všechno to, co 
Bůh vykonal a nadále všemožným způsobem koná pro 
dobro a spásu člověka. Milánský biskup Ambrož, první ze 
západních učitelů církve, nachází toto Boží působení nejen 
v mnoha biblických událostech, ale také v životě církve 
a životě jednotlivého křesťana: „Kristus je pro nás vším.“ 
Kniha představuje tuto Ambrožovu teologii tajemství Krista. 
Součástí svazku je též stručný Ambrožův životopis a překlad 
souboru Ambrožových textů komentujících základní 
momenty Ježíšova života. 

brož., 224 str., 260 Kč 
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Pius XI. 
Antitotalitní encykliky 
Pius XI. (1857–1939) spatřoval ve „vykázání Boha ze 
společnosti“ hlavní příčinu strašlivých hrůz, které trýznily 
tehdejší svět. Ve všech oblastech života se systematicky 
stavěl na odpor proti sekularizaci institucí a mravů. 
Obdobné důvody stály také za trvalým úsilím Pia XI. 
o rozvíjení a obranu Katolické akce v rámci celé církve. 
Právě v Katolické akci totiž Pius XI. viděl „mocný prostředek 
křesťanské obrody“. Jeho encyklika Non abbiamo bisogno 
z roku 1931 se ostře ohrazuje proti útokům fašistické vlády 
na italskou Katolickou akci. Samotný rasistický nacismus 
byl velmi ostře odsouzen jako „novopohanství“ prostřednic-
tvím encykliky Mit brennender Sorge z roku 1937 (O situaci 
katolické církve v Německé říši) a nedlouho po ní Pius XI. předložil církvi a světu 
encykliku Divini Redemptoris, v níž velmi ostrým způsobem obvinil ateistický 
komunismus z toho, že představuje hlavní sílu, která podvrací veřejný pořádek 
a stojí také za krvavým pro-následováním církve. 

brož., 124 str., 159 Kč 
 

Knihkupectví Oliva 
Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 606 657 544,  
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 filosofickou literaturu. Kompletní 
nabídku naleznete v internetovém knihkupectví http://oliva.op.cz 

 

Sally Lloyd-Jonesová: Bible vypráví o Ježíši 
Každý příběh v Bibli šeptá jeho jméno. 

Kniha získala četná ocenění, vypráví příběh s velkým P, v jehož rámci se odehrávají 
známé biblické příběhy.  

Návrat domů, váz., 348 str., 550 Kč  

Gabriela Bossisová: On a já  
Duchovní deník  

Výbor z rozsáhlého duchovního deníku Gabriely Bossisové (1874–1950). Byla 
činná jako divadelní režisérka a herečka, ale zárověň žila hlubokým duchovním 
životem. 

KN, brož., 252 str., 289 Kč 
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Elias Vella: Srdce pastýře  

Nová kniha P. Eliase, známého exercitátora z Malty, je plodem jeho seminářů 
a exercicií pro kněze v Itálii, České republice a na Slovensku.  

KN, brož., 159 str., 239 Kč 

Helena Soukupová: Svatá Anežka Česká  

Život a legenda 

Nový životopis světice a patronky českého národa přináší souhrnný pohled na 
Anežčin život, dílo a spiritualitu, stejně jako na její druhý život v legendách 
a historické paměti středověku až po moderní dobu.  

Vyšehrad, váz., 477 str., 498 Kč 

Kevin Leman: Na matce záleží 

Jak matky ovlivňují své syny. 
Návrat domů, brož., 197 str., 250 Kč.  

Carl Gustav Jung: Odpověď na Jóba  

Cílem knihy není podat teologický výklad textu, ale psychologický a veskrze osobní 
pohled.  

Vyšehrad, váz., 138 str., 218 Kč.  
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ADRESÁŘ  

KOMUNITY  

Česká dominikánská 
provincie 
Husova 234/8, 110 00 Praha 1 
Prov.: fr. Benedikt Mohelník OP 
sekr.: 224 218 441, 602 592 174 
e-mail: provincial@op.cz 
http://op.cz 

Kláštery bratří  
Husova 234/8, 110 00 Praha 1 
e-mail: praha@op 
http://praha.op.cz 
Jiráskovo n. 814/30 
326 00 Plzeň 
e-mail: plzen@op.cz  
http://plzen.op.cz 
Slovenská 578/14 
772 00 Olomouc 
e-mail: olomouc@op.cz  
http://olomouc.op.cz 
Klášterní 33, 471 25 Jablonné v P. 
e-mail: jablonne@op.cz  
http://www.zdislava.cz 

Mnišky Kazatelského řádu 
Lysolajské údolí 106/21 
165 00 Praha 6 
e-mail: monialesop@volny.cz 
http://moniales.op.cz 
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo 
e-mail: mnisky@op.cz 
http://mnisky.op.cz 

Česká kongregace sester 
dominikánek 
Veveří 469/27, 602 00 Brno 
kongregace@dominikanky.cz 
http://www.dominikanky.cz 
Komunity sester  
Veveří 469/27, 602 00 Brno 
e-mail: brno@dominikanky.cz 
Černá 14, 110 00 Praha  
e-mail: praha@dominikanky.cz 
Revoluční 50, 312 00 Plzeň 
e-mail: plzen@dominikanky.cz 
Smetanova 26, 772 00 Olomouc 
e-mail: 
olomouc@dominikanky.cz 
Tetčická 646/67, 664 47 
Střelice u Brna  
e-mail: strelice@dominikanky.cz 
Školní 31, 471 25 Jablonné v P. 
e-mail: 
jablonne@dominikanky.cz 

Sdružení kněží a jáhnů 
sv. Dominika 
http://op.cz/?a=33 

Laická sdružení 
sv. Dominika  
Jan Vincenc Horáček (prov. mod.) 
Puškinova 5, 352 01 Aš  
mobil: 420777296954 
e-mail: j.horacek@centrum.cz 
http://laici.op.cz (seznam MS) 

Dílo blažené Zdislavy 
Lenka Bernadetta Nezbedová 
Štědrákova Lhota 76, 
789 63 Ruda nad Moravou 
e-mail: Nezlenka@seznam.cz 
http://zdislavky.wbs.cz 

AKTIVITY  

Dominikánská 8  
http://www.dominikanska8.cz  

Dominikánské misie  
http://misie.op.cz  

Katolický domov studujících 
Černá 1610/14, 110 00 Praha 1 
Recepce: 224 934 496, 
e-mail: info@kds.op.cz 
http://kds.op.cz 

Černouličnický klub 
http://www.cernoulicnickyklub.cz 

Církevní střední odborná 
škola Bojkovice 
Husova 537, 687 71 Bojkovice 
tel. 572 642 302, e-mail: 
csosbojkovice.reditelna@seznam.
cz 
http://csos.op.cz 

Nakladatelství Krystal OP 
Husova 8, 110 00 Praha 1 
e-mail: krystalop@volny.cz 
tel.: 224 218 440 
http://krystal.op.cz 

Knihkupectví Oliva 
Husova 8, 110 00 Praha 1 
e-mail: knihy-oliva@quick.cz  
tel.: 606 657 544 
http://oliva.op.cz 

Salve - Revue pro teologii 
a duchovní život 
Hradčanské n. 16, 119 02 P-1 
e-mail: salve.op@seznam.cz 
http://salve.op.cz 

Společnost Tomáše 
Akvinského  
Husova 8, 110 00 Praha 1 
e-mail: SITA-cz@quick.cz  
http://agora.metaphysica. 
skaut.org/sita 

Hnutí Pro život ČR  
Hlubočepská 85/64, 152 00 
Praha 
e-mail: info@hnutiprozivot.cz 
http://hnutiprozivot.cz 

Hnutí Světlo-Život  
P. Jan Rajlich OP (nár. moder.) 
e-mail: jan@op.cz 
http://svetlo-zivot.cz 

DOMINIKÁNI NA 
INTERNETU 
http://www.op.org  

IDI – International 
Dominican Information 
http://www.op.org/idi 

Dominican Sisters Europe - 
Central and Eastern 
http://dsece.weebly.com/ 

DVI (Mezinárodní hnutí 
dominikánských 
dobrovolníků) 
http://www.dviop.org  

Dominikáni na Slovensku 
http://www.dominikani.sk 

Kongregácia sestier 
dominikánok bl. Imeldy 
http://dominikanky.sk 

Stránky br. kleriků 
Amiculum 
http://amiculum.op.cz 

Summa theologiae 
http://krystal.op.cz/sth/sth.php 

Jeruzalémská bible 
http://www.jeruzalemskabible.cz 

Rodina sv. Dominika 
https://www.facebook.com/ 
groups/435180273216709/ 

Sv. Dominik 
http://www.dominik.cz  

Fr. Tomáš Josef Týn OP 
http://tyn.op.cz  

Dominikánský breviář  
http://breviar.op.cz 






