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Vážení čtenáři, 
 
 

dostává se vám do rukou pro-
sincové číslo našeho časopisu, a ačkoli 
nám začala doba adventní, doba pří-
pravy na příchod Spasitele, je, jak už to 
u podobných periodik bývá, plný zpráv 
z doby předcházející. Abyste však nepři-
šli zkrátka, jednu „vánoční pohádku“ 
jsme do čísla zařadili. 
Nezačíná však jenom advent. Pro nás 
pro dominikány začal jubilejní rok, ve 
kterém si připomínáme 800 let trvání 
naší duchovní rodiny. A jak řekl náš 
magistr řádu, nemá být příležitostí pro 
ohlížení se zpět, ale máme se dívat ku-
předu. Stojíme na začátku. Na začátku 
roku milosrdenství, na začátku roku 
Jubilea, na začátku roku liturgického a 
více méně i roku občanského. Vyjděme. 
Vyjděme jako kazatelé „směle v ústrety 
těm, kdo nepřicházejí.“ 
Plnost milosti a podpory Boží vám všem 
jménem redakce 
 

přeje 

 

 

 

Redakce  
e-mail: opusculum@op.cz 
 
Fr. Gabriel Malich OP (gabriel@op.cz) 
S. Marie Pitterová OP (monialesop@volny.cz) 
S. M. Guzmana Valentová OP 
(guzmana@dominikanka.cz) 
L. B. Nezbedová (Nezlenka@seznam.cz) 
Jan Vincenc Horáček (j.horacek@centrum.cz) 
Dušan Česlav Macák (ceslav@post.cz) 
Jan Jáchym Beneš (jachym@op.cz) 

http://www.thobias.portfoliobox.me/
mailto:opusculum@op.cz
mailto:gabriel@op.cz
mailto:monialesop@volny.cz
mailto:guzmana@dominikanka.cz
mailto:Nezlenka@seznam.cz
mailto:j.horacek@centrum.cz
mailto:ceslav@post.cz
mailto:jachym@op.cz


 

2 

JUBILEUM  

800. výročí potvrzení řádu 
Dopis magistra řádu 
 
Řím 21. září 2015 

Posláni kázat evangelium 
Naše jubileum nás povzbuzuje, abychom se vrátili k počátkům řádu. 
Máme se rozpomenout na zakládající okamžik, 
kdy svatý Dominik poslal naše první bratry  
mimo jejich dům, rodinu, národ, 
aby znovu nalezli radost a svobodu putujícího kázání. 
(ACG Trogir, 40) 

 
Drazí bratři a sestry, 

s velkou radostí vám píšu tento dopis, abych vyhlásil zahájení a program 
jubilea 800 let potvrzení Řádu kazatelů, které budeme slavit od 7. listopadu 2015 až 
do 21. ledna 2017 (srov. ACG Trogir, 58, 3). Tato oslava 800 let od potvrzení našeho 
řádu probíhá souběžně se slavením mimořádného jubilejního roku milosrdenství 
vyhlášeného papežem Františkem. 

Kazatelé milosrdenství 
Šťastný souběh těchto dvou jubileí tak drahých našim dějinám, našemu domini-
kánskému životu a poslání se pro nás během oslavy našeho 800. výročí vyjadřuje 
zvláštní výzvou obnovit naši službu Slovu vztaženou k zvláštnímu poslání církve: 
„Zvěstovat Boží milosrdenství, tlukoucí srdce církve, které musí dospět k srdcím 
a duším všech lidí.“1 
Generální kapitula v Trogiru vybrala jako téma jubilejního roku řádu „posláni kázat 
evangelium“ (ACG Trogir, 50) a vyzývá nás k zamyšlení nad následujícími otázkami: 
Pro koho jsme posláni? Ke komu jsme posláni? S kým? Co jakožto poslaní přinášíme? 
Tatáž kapitula dala odpověď na tuto poslední otázku: Jsme posláni, abychom kázali 
radostnou zprávu o Kristově vzkříšení. Věříme, že jeho vzkříšení je definitivním 
zjevením lásky Otce k Ježíšovi a ke světu. Vzkříšení Krista je nejzřejmějším zjeve-
ním „Božího milosrdenství k chudým“. Kázat vzkříšení znamená kázat novou cestu 
přátelství s Bohem. Právě tato milost učinila ze svatého Dominika příkladného 
kazatele, „kazatele milosti“. Tento šťastný souběh nám tedy dovoluje spojit náš 
jubilejní rok s jubileem církve – kazatelé evangelia jsou kazateli milosti a kazatelé 
milosti jsou kazateli Božího milosrdenství. 
V papežské bule ohlašující mimořádný rok milosrdenství papež František vyjadřuje 
svůj záměr vyslat během postní doby Svatého roku 2016 misionáře milosrdenství. 
Jakožto bratři a sestry řádu se cítíme zvláštním způsobem zasaženi, neboť v první 

                                                                    
1 Papež František, Misericordiae Vultus. Papežská bula vyhlašující mimořádné jubileum milosrdenství. 
Řím 11. dubna 2015, č. 12. 
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den našeho vstupu do řádu a před složením řeholní profese žádáme „milosrdenství 
Boží a bratří“. Na svých cestách evangelního života Dominik neustále usiloval svěd-
čit o Ježíšovi, o přítomnosti Božího milosrdenství mezi námi. Život kazatele se tak 
pro něho stal jeho cestou ke svatosti. V okamžiku, kdy se rozhodl, že ve velkorysém 
gestu milosrdenství prodá své knihy, aby „nestudoval z mrtvých kůží, zatímco lidé 
kolem něho umírají hlady“, došel k přesvědčení, že evangelizace Božím slovem se 
musí konat prostřednictvím svědectví lásky k pravdě. 
Slavnostní zahájení jubilea řádu se bude v každé řádové komunitě konat 
7. listopadu. Generální kurie u sv. Sabiny také slavnostně zahájí 800. výročí potvr-
zení řádu slavením eucharistie na svátek všech svatých řádu. Vyzývám všechny 
provincie, viceprovincie, komunity, entity, kongregace, bratrstva a ostatní domini-
kánské instituce, aby na znamení bratrského společenství nadcházející potvrzení 
řádu tento den slavily. 
Během jubilejního roku řádu proběhnou na mezinárodní úrovni četné události, 
jejichž kalendář je připojen k tomuto dopisu. Jejich smyslem je podpořit účast celé 
dominikánské rodiny na těchto mezinárodních setkáních, stejně tak jako na těch, 
která budou organizována na lokální úrovni v každé provincii, entitě, kongregaci 
a komunitě. Zvláště nabádám provinciály, aby usnadnili bratřím účast na těchto 
jubilejních aktivitách. Každý koordinátor těchto událostí vás bude informovat 
o podrobnostech týkajících se přihlášení a účasti na každé jubilejní aktivitě. 
Jakožto ti, kdo jsou „posláni kázat evangelium“, půjdeme během jubilejního roku po 
cestě Božího slova díky lectio divina: „Obnova našeho dominikánského života za-
číná sjednocením celé naší existence díky pozornému naslouchání Slovu, životu 
modlitby a kontemplace, v silentiu a studiu“ (srov. ACG Trogir, 42). Lectio divina 
bude mít čtyři oddíly: Lectio, studio, meditatio a oratio. Denně bude vydáváno na 
internetových stránkách jubilea ve třech oficiálních jazycích řádu. Více informací 
o aktivitách a datech oslav jubilea potvrzení řádu můžete nalézt na našich webo-
vých stránkách: http://www.op.org/. 
Náš svatý otec Dominik chtěl vést řád pod ochranou Panny Marie, Matky milosrden-
ství. Proto se také až do nedávné doby slavilo výročí potvrzení řádu 22. prosince 
zároveň se svátkem Panny Marie, ochránkyně celého řádu. Kéž se Panna Maria, 
Matka kazatelů, přimlouvá za svůj řád, aby Bůh, Otec milosrdenství, dopřál synům 
a dcerám Dominika milost Ducha, aby svým životem a slovem mohli světu dneška 
i zítřka hlásat příchod milosrdenství. 
 
Bratrsky v našem svatém otci Dominikovi 

 

 

fr. Bruno Cadoré OP 
magistr řádu

http://www.op.org/
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Směle vycházet za těmi, kdo nepřicházejí 
U příležitosti zahájení jubilejního roku poskytl magistr 
řádu Bruno Cadoré rozhovor Helene Destombes z fran-
couzské redakce vatikánského rozhlasu. Na českých 
stránkách lze nalézt mírně redakčně krácený rozhovor 
v českém jazyce. Se svolením autorky J. Bronkové jej 
zde přinášíme i našim čtenářům.  
P. Bruno: „Evangelizace je v podstatě vždy nová. Kontext 
je vždy nový a neustále se mění. Pokaždé znovu je po-
třeba hledat způsoby, jak se s lidmi potkat, jak vyjádřit, 
že jméno Ježíš Kristus a Radostná zpráva je pro ně, pro 
nás a pro všechny.“ 

Jaké nové metody dnes používáte? 
„Svět dnes používá novou sociální síť, existují nové způsoby setkávání, nové cesty, 
jak vytvářet komunitu, jak nacházet přátele. To je nové. Ale je tu také „staré“, které 
nikdy nepomine, totiž osobní setkání a naslouchání. A toto staré je potřeba znovu 
objevit. Uprostřed globalizace, těch či oněch aktivit, všemožných životních stylů, je 
potřeba se zastavit, sednout si, najít čas k naslouchání, k proměně...“ 

Zdá se, že mezi priority naší doby patří inkulturace a komunikace mezi 
kulturami. 
„Inkulturace evangelia je důležitá od samého počátku. Od prvopočátku je zřejmé, jak 
evangelium vstupuje do dialogu s kulturami, s nimiž se setkává. Tak jako v Aténách 
nebo když se první kazatelé dostali do Evropy... Inkulturace je vždycky důležitá 
a evangelium je vždycky neúplné, pokud nerozmlouvá s druhými. Dialog mezi kul-
turami je v dnešním globalizovaném světě mimořádně důležitý, už proto, že naše 
kostely, farnosti a komunity tvoří lidé z nejrůznějších kultur. Jde tedy o to hledat 
nové bratrství, vycházeje z toho, co každý přináší jako dědictví své vlastní kultury.“ 

V poselství, které jste adresoval všem dominikánům, vybízíte, aby využili tohoto 
jubilea a byli „smělí“. V čem se má tato „smělost“ projevit? 
„Především v odvaze setkat se s tím, kdo mi nejde vstříc. V našich kostelech se mo-
hou shromažďovat věřící, společenství, Boží přátelé. Zároveň je však nezbytné, aby 
nám tato možnost nebránila v přání otevírat brány a vycházet za těmi, kdo ještě 
neslyšeli o jménu Ježíše Krista, setkávat se s těmi, kterým se jméno Ježíše Krista 
dosud nerozeznělo v srdci jako Radostná zpráva. Toto je smělost, jít směle v ústrety 
těm, kdo nepřicházejí.“ 

Původní článek a záznam rozhovoru naleznete na stránkách francouzské redakce 
http://fr.radiovaticana.va/news/2015/11/06/les_dominicains_c%C3%A9l%C3%A8brent_leur_
800%C3%A8me_anniversaire/1184937  

Podle http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=2273  připravil jjb

http://fr.radiovaticana.va/news/2015/11/06/les_dominicains_c%C3%A9l%C3%A8brent_leur_800%C3%A8me_anniversaire/1184937
http://fr.radiovaticana.va/news/2015/11/06/les_dominicains_c%C3%A9l%C3%A8brent_leur_800%C3%A8me_anniversaire/1184937
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=2273
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Penitentiaria Apostolica 
Prot. N. 16/15/I 

SVATÝ OTČE, 
Bruno Cadoré, magistr Řádu bratří kazatelů, uctivě vyjadřuje oddanost celé 

dominikánské rodiny vůči Vaší Svatosti a pokorně uvádí: Papež Honorius III. dvěma 
bulami Religiosam vitam ze dne 22. prosince 1216 a Gratiarum omnium largitori ze 
dne 21. ledna 1217 potvrdil a schválil Řád bratří kazatelů pod Řeholí sv. Augustina. 
Pro důstojné slavení dvojitého osmistého výročí těchto dní se budou konat v jedno-
tlivých chrámech dominikánské rodiny slavnostní obřady a náboženské akce od 
7. listopadu 2015, svátku Všech svatých Řádu, až do 21. ledna 2017, dne osmistého 
výročí vydání druhé buly. Aby se tím více otevřela členům dominikánské rodiny 
i dalším zbožným věřícím Boží štědrost a aby z ní načerpali hojněji duchovní plody, 
žadatel výše uvedený pokorně žádá, aby byl pro Jubileum poskytnut dar odpustků. 
A Bůh, atd. 

Dne 8. srpna 2015 

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE, ze zvláštního pověření Svatého Otce Františka, 
ochotně uděluje Plnomocné odpustky spojené s jubilejním rokem, a to za obvyklých 
podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce), aby 
tak v duchu pokání a vedeni láskou mohli věřící jednou denně získat plnomocné 
odpustky, jež mohou rovněž na způsob přímluvy určit duším zemřelých věřících 
zadrženým v očistci, kdykoli se svým srdcem sjednotí s duchovními cíli Svatého 
roku Milosrdenství a: 
a) zbožně se zúčastní oslav Jubilea, které jsou uvedeny v žádosti; 
b) navštíví jako poutníci kostely nebo jiné kaple dominikánské rodiny a setrvají 
zde vhodnou dobu v rozjímání před Nejsvětější svátostí, které zakončí modlitbou 
Páně, vyznáním víry, modlitbou jubilea a vzýváním Růžencové Panny Marie. 
Členové dominikánské rodiny, kteří se kvůli nemoci nebo z jiných vážných důvodů 
nemohou účastnit oslav Jubilea, budou moci získat plnomocné odpustky na místě, 
kde je zadržuje překážka, pokud nebudou mít zalíbení v žádném hříchu, budou mít 
úmysl splnit co nejdříve tři obvyklé podmínky, duchovně se spojí s posvátnými 
obřady a obětují své modlitby, utrpení nebo obtíže svého života milosrdnému Bohu 
skrze Pannu Marii. 
Aby se tak z důvodu pastorační lásky ulehčil přístup k božskému slitování udělova-
nému církví z moci klíčů, Apoštolská penitenciárie snažně žádá, aby kněží Řádu 
svatého Dominika na místech slavení jubilea byli ochotně k dispozici pro slavení 
svátosti smíření a často podávali nemocným svaté přijímání. 
Toto ať platí během jubilejního roku. Bez ohledu na všechna protichůdná ustanovení. 

Kard. MAURO PIACENZA 
velkopenitenciář 

CHRISTOPHER NYKIEL 
Regent 

Originální text na http://www.op.org/en/content/plenary-indulgence-dominican-jubilee  

http://www.op.org/en/content/plenary-indulgence-dominican-jubilee
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Lectio divina 
Lectio divina je více než způsob modlitby. Je to setkání s Božím slovem, při kterém 
je člověk uváděn do hlubšího povědomí o tajemstvích Božích stejně jako poznání 
sebe sama. Je darem milosti soustředit se na naslouchání. Pravdou je, že jsme 
ztratili schopnost a umění naslouchat, nicméně, toto je jeden z hlavních způsobů, 
kterými Bůh s námi hovoří. Lectio divina zlepšuje naši schopnost naslouchat všemi 
smysly, přičemž současně zpochybňuje všechny filtry, které při tom běžně 
používáme. A to je možná největší výzva lectio divina: naše vlastní konverze.  

Klíčem k plodnému lectio divina je prosté 
opakování. Čím více se člověk zabývá lectio 
divina, tím víc v něm sílí schopnost 
naslouchat konkrétnímu slovu, kterým Bůh 
k němu mluví osobním způsobem. Toto 
„slovo“ není nějaké obecné, ale je zárukou 
Boží přítomnosti a prozřetelnosti, která 
člověka vede přes různé radosti a stra-
sti života. Opakování je současně vstupní 
branou k objevování něčeho nového, 
něčeho, co dříve nebylo správně pochopeno 

nebo se aktuálně jeví v novém světle. 
Nejde jen o to, připomenout si příběhy z Písma, kde se Bůh setkává s muži a ženami 
všech ras a způsobů života. Setkání s Božím slovem není nikdy stejné pro všechny. 
Každý člověk se nachází v životě na určitém místě a skrze milosti lectio divina je 
přiveden na místo jiné. A kde je to jiné místo? Uvnitř Božího tajemství, zde dostává 
„skrytou manu“ a „bílý kámen, na kterém je vyryto nové jméno, které nezná nikdo 
jiný než ten, kdo ho dostane“ (Zj 2,17). 
 
Lectio divina na každý den je možné nalézt na stránkách řádové kurie, a to vždy ve 
třech oficiálních jazycích: anglicky (http://www.op.org/en/lectio), francouzsky 
(http://www.op.org/fr/lectio) a španělsky (http://www.op.org/es/lectio). 
 
Díky nadšení dobrovolníků bude každou sobotu večer k dispozici na stránkách 
provincie (http://www.op.cz/?a=532) překlad nedělního Lectio divina do češtiny. 
V budoucnosti byste na stejném místě také měli nalézt překlady Lectia u příležitosti 
velkých svátků - jak řádových, tak celocírkevních. A možná i pro některé další dny. 
 

fr. Gabriel Malich OP 
Jan Jáchym Beneš

http://www.op.org/en/lectio
http://www.op.org/fr/lectio
http://www.op.org/es/lectio
http://www.op.cz/?a=532
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Svatý Dominik a jeho následovníci 

800 let duchovního dobrodružství 
Čtrnáct panelů výstavy seznamuje s životní poutí 
sv. Dominika od jeho rodné Caleruegy až do Boloně, 
kde jsou světcovy ostatky uctívány, a se vznikem 
řádu. Jedna linie výstavy sleduje jednotlivé etapy Do-
minikova života, a to především ty, které ho ukazují 
jako člověka apoštolského života a kazatele. Druhá 
linie výstavy paralelně sleduje důležité aspekty do-
minikánské spirituality. Autorem textů je význačný 
soudobý řádový historik fr. Augustin Laffay OP, bratr 
žijící v komunitě v Toulouse. Stručné a výstižné texty 
jsou doplněny fotografiemi autentických míst 
a artefaktů spjatých s počátkem řádu a dále snímky 
z aktuálního působení bratří a sester. Grafická 
podoba, která je dílem studia úzce spolupracujícího 

s toulouskými bratry, je totožná s původní francouzskou verzí. Český překlad textů 
je výsledkem spolupráce dominikánské rodiny u nás. Za vznik české verze výstavy 
vděčíme vstřícnosti iniciátoru výstavy, fr. Augustinu Laffayovi OP. 

Barevné reprodukce všech panelů naleznete ve fotogalerii na webové stránce 
https://picasaweb.google.com/104132940471351732531/SvatyDominikAJehoNasledovnici80
0LetDuchovnihoDobrodruzstvi. Máte-li zájem o zapůjčení výstavy, pište na adresu redakce. 

https://picasaweb.google.com/104132940471351732531/SvatyDominikAJehoNasledovnici800LetDuchovnihoDobrodruzstvi
https://picasaweb.google.com/104132940471351732531/SvatyDominikAJehoNasledovnici800LetDuchovnihoDobrodruzstvi
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BRATŘI  

Bylo nás pět 
Letošní rok jsme, coby čeští bratři 
v Toulouse, už jen dva. Bratři Justin 
a Hyacint dokončili základní studia, 
bratr Ludvík svou licenciátní práci 
a od letních prázdnin je tak můžete 
potkávat v českých konventech 
v Praze a Olomouci. Do područí 
surového toulouského betonu se 
proto vrátili už jen bratři Kliment 
a Metoděj. Ti od poloviny září po-
kračují, spolu s 15 bratry toulouské 
provincie, v základních teologic-
kých studiích. 

Ta byla i letos na podzim zpestřena každoroční Růžencovou poutí, ale také třeba 
víkendovým kurzem (zatím první z trojdílného cyklu) chorálu vedeného Marcelem 
Peresem, výraznou osobností v oblasti historie liturgického zpěvu. Tento cyklus 
víkendů, které mají účastníkům zpřítomnit především dominikánský chorál dle 
zápisu v původních rukopisech, se odehrává v působivém prostředí kaple 
starobylého, dnes již bývalého, řádového kláštera Les Jacobins. 
 

upraveno podle http://amiculum.op.cz   
fr. Gabriel 

Křesťanský život v kultuře islámu 

tradice koptské církve v Egyptě 
V úterý 10. listopadu proběhla v olomouckém konventu přednáška na téma 
uvedené v nadpisu tohoto článku. Přednášejícím byl Jaroslav Franc ThD., vyučující 
na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého, který se dlouhodobě 
věnuje egyptské koptské církvi. 
Obsahem přednášky byly následující okruhy: 
- Základní charakteristika arabského křesťanství koptské církve 
- Proměny koptské křesťanské kultury v dějinách   
- Postoj koptské menšiny ke kultuře a náboženství islámu   
- Inspirace pro evropské křesťany 
Záznam přednášky si můžete vyslechnout ze záznamu na stránkách olomouckého 
konventu: http://olomouc.op.cz/index.php?page=audio&hl=cs_CZ  
 

upraveno podle http://olomouc.op.cz  
jj 

http://amiculum.op.cz/
http://olomouc.op.cz/index.php?page=audio&hl=cs_CZ
http://olomouc.op.cz/
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MNIŠKY  

Setkání dominikánských mnišek ve formaci 
Od 15. do 20. října 2015 hostil klášter mni-
šek Kazatelského řádu v Praze-Lysolajích 
již čtvrté setkání noviciátů českých 
a polských klášterů, totiž sester ve formaci 
a jejich novicmistrových.  
Setkání se účastnilo celkem deset sester. 
Z krakovského kláštera přijela sestra 
Stanisława a novicka sestra Weronika. 
Z polských Radoní k nám zavítaly spolu se 
sestrou Jackou dvě časné profesky Małgor-
zata a Magdalena a postulantka Barbara. Ze 
Znojma přijela sestra Rajmunda s časnou 

profeskou sestrou Cecilií. Z hostitelského pražského kláštera se setkání účastnily 
sestra Pavla a postulantka Jana. Sestra Pavla převzala organizaci setkání, jehož 
hlavní téma tvořila čistota, jedna z evangelijních rad. Poslušnost jsme probraly již 
letos v květnu na setkání v Radoních a chudobou se plánujeme zabývat příště. 
V pátek 16. října program začal dopolední přednáškou otce Błażeje Matusiaka, 
který nás do tématu uvedl zamyšlením nad biblickým vyprávěním o Božím 
stvořitelském díle, o stvoření a pádu člověka. Čistota potom pro každého křesťana 
představuje určitou výzvu, aby se učil dívat na svět, sebe i bližní očima Božíma, 
čistým pohledem. Po tomto podnětném zahájení program pokračoval odpolední 
přednáškou sestry Jacky z polských Radoní. Sestra nám přiblížila eklesiologický 
a společenský rozměr čistoty v pojetí Amedea Cenciniho. 17. a 18. října o čistotě 
z psychologického hlediska promlouvala paní Małgorzata Mazur, psycholožka 
a představená polských terciářů. Paní Mazur se stala již tradičním a vřele vítaným 
hostem na těchto našich setkáních. V neděli odpoledne jsme se vydaly společně na 
Pražský Hrad, kde nás sestra Dominika Bohušová provedla historickými 
prostorami budovy pražského arcibiskupství. Zde nás mile přijal a pozdravil 
samotný pan kardinál, otec Dominik Duka. Poté jsme navštívily chrám sv. Víta, 
společně se pomodlily u hrobky svatého Václava a v bazilice sv. Jiří u hrobu svaté 
Ludmily. V pondělí 19. října jsme dopoledne vyslechly příspěvek sestry Marie, 
převorky pražského kláštera a odbornice na starozákonní biblistiku. Téma čistoty 
sestra Marie pojala jako ryzost, společně jsme potom četly úryvek z knihy proroka 
Izaiáše (Iz 6,1–8) a zamýšlely se nad čistotou v souvislosti s povoláním (nejen) 
biblického proroka. Odpoledne bylo věnováno praktické činnosti. Sestra Jacka 
z pražského kláštera sestrám ve formaci ukázala práci na tkalcovském stavu. Tkaní 
si poté každá mohla prakticky vyzkoušet, což se setkalo s živým zájmem.  
I letošní podzimní setkání přineslo mnoho radosti a pěkných společných chvil. 
Přednášky byly podnětné a každá sestra si z nich mohla odnést mnoho pro osobní 
rozjímání i pro sdílení s ostatními. Příští setkání je plánováno na květen 2016 
v některém z polských klášterů dominikánských mnišek. 

jlm 
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KONGREGACE  

Prorokec 
Na konci letošního června, v době, kdy všichni školou povinní oslavovali konec 
školního roku, se v CSOŠ Bojkovice stala nevídaná věc: místo odjezdu domů 
a užívání prázdnin někteří žáci i učitelé zůstali. Dobrovolně. A dokonce se naše řady 
rozšířily i o absolventy. Celkově se náš počet měnil od desíti až po devatenáct. 
Co nás k tomu vedlo? Rozhodli jsme se strávit spolu čas a nacvičit a nahrát několik 
nových hebrejských písní, které jsou už pět let hlavním repertoárem školní scholy 
Prorokec. Nejsme v nahrávání žádní nováčci. V roce 2012 jsme natočili svoje první 
album s názvem Adonáj, o dva roky později plně autorské CD nazvané Lamdení 
(Uč mě) a to letošní se bude jmenovat Jásísú ve-jismechú (Ať se radují a jásají). 
Obsahovat bude 14 písní převzatých i autorských. 
Zajímá vás, jak takové 
nahrávání probíhá? Nej-
dříve ze všeho musíte 
mít co nahrát. Nejlepší 
je mít vlastní repertoár. 
V našem případě jsme 
už mnohokrát těžili 
z toho, že sestra Gabriela 
Vlková rozjímá v hebrej-
štině a plody rozjímání 
zaznamenává do not. 
V rámci všech tří CD na-
jdete celkem 22 jí zhu-
debněných biblických 
textů. Dalším krokem je dosáhnout „nahrávatelné“ kvality. To je dost diskutabilní 
bod, ale doufáme, že jsme této míry vždy dosáhli :) Tato fáze je každopádně 
nejdelší. Čtete, učíte se, píšete, zkoušíte, škrtáte, zkoušíte, cvičíte, měníte, cvičíte, 
vylepšujete, vzpomínáte... a pořád dokolečka. Když se jmenujete PROroKEC, musíte 
počítat i s diskuzemi, vtipnými vložkami a potřebou projevit se. A pak už nastává 
čas plody svého úsilí zaznamenat. Vždy je dobré, aby vám s tím pomohl někdo, kdo 
ví, jako na to. V našem případě to byl již potřetí zvukař Radek Peřestý, kterému 
přezdíváme Kouzelník. Ve studiu se pak nahraje nejdříve hudba a potom zpěvy. To 
je skvělé. I v malém počtu členů můžete dosáhnout orchestrálního dojmu. Horší je 
pak reprodukovat ve stejném počtu písně „live“... Když je pak nahráno, přesune se 
hlavní práce na zvukaře a grafika, kteří pracují na dokončení celého CD. A my se 
těšíme a nemůžeme se dočkat. Ale už se to blíží. Nové CD bude na světě asi 
v polovině prosince 2015. Jestli chcete zjistit, jak se nám podařilo, rádi vám ho 
zašleme (v případě zájmu pište na adresu marie@dominikanka.cz). 

s. Marie 

 

mailto:marie@dominikanka.cz
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LAIKÁT  

Zprávy z místních sdružení 
Pokud se chcete na tomto místě podělit o informace o životě ve svém místním sdru-
žení, pište na adresu redakce: opusculum@op.cz. 
 

MS Znojmo  
představený Ludvík Filip Jelínek 

 

Naše zářijové setkání proběhlo o poslední středě v měsíci. Jako vždy jsme se 
zúčastnili mše svaté, adorace před nejsvětější svátostí a večerních chval. Poté jsme 
se odebrali na faru, kde jsme se zamýšleli nad dalším odstavcem z exhortace papeže 
Františka. Setkání jsme zakončili přátelským sdílením prázdninových zážitků. 

V říjnu jsme setkání posunuli na poslední čtvrtek v měsíci, aby se nás mohlo sejít co 
nejvíc. Po mši a večerních chválách jsem ostatním členům vyprávěla o letošním 
setkání dominikánské rodiny, kterého jsem se za naše sdružení zúčastnila a které 
bylo opravdu krásné. 

 

Michaela Benvenuta Hobzová 

5. pražské MS 
představený Jan Jáchym Beneš 

 
Když někdo umře, nebývá to radostná zpráva. Je-li navíc v situaci jako naše sestra 
Jiřina Jana Postupová, víte, že když pohřeb nezařídíte, tak nebude. A pohřeb, 
i prostý, není levná záležitost. A … a stal se malý (?) zázrak. Stačila pouhá zmínka 
a bratři i sestry otevřeli svá srdce dokořán, každý přispěl, čím mohl a během pěti 
dnů bylo všechno domluveno a peníze připravené. Přiznám se, nečekal jsem to, 
ačkoli vím, že dobrou vůli mají všichni a že Bůh své věrné neopouští. To je nakonec 
patrné i z toho, jak stručně a výstižně shrnula sestra Eva Imelda pohřeb pro ty, kdo 
se nemohli zúčastnit: „Tak jsme Jiřku doprovodili domů, bylo to moc hezké, rodinné 
a celkově pozitivní. Pohřeb byl důstojný a slavný, tři kněží, tři ministranti, poměrně 
dost lidí, kytek, krásné a dlouhé kázání, ona v rakvi usměvavá a spokojená. Dokonce 
i sluníčko se nakonec ustrnulo, i když ráno to vypadalo dost beznadějně. U hrobu 
jsme zazpívali Salve a O lumen. Našeho drahého „předsedu“ to tak dojalo, že si 
objednal taky takový pěkný pohřeb, no a já se taky hlásím.“ 
Pamatuj, Bože, na naši zemřelou sestru Jiřinu Janu a na přímluvu Panny Marie, 
sv. Dominika a našich svatých patronů ji uveď do své věčné slávy. Amen. 

Jan Jáchym Beneš 

 

mailto:opusculum@op.cz
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TÉMA  

Pohádka o Meluzíně 
Otec Angelik vybíral kokosový ořech. Vybíral dlouho a pečlivě. Krásné, velké ořechy 
dal bez zájmu stranou. Nezajímalo ho sladké jádro, netřepal ořechem, jestli v něm 
šplouchá kokosové mléko. Hledal něco úplně jiného. Nakonec našel, co hledal. 
Ořech malý skoro jako pomeranč a šišatý jako ragbyový míč. Zaplatil a spokojeně si 
ho nesl domů. 

Doma ho opatrně rozřízl a vydlabal dužinu. Pečlivě 
vyčistil vnitřek a znovu slepil, že skoro nebylo vidět 
šev. Pak důkladně očistil vlákna a jemně vyhladil 
smirkovým papírem. Co z toho jenom bude? Potom na 
horní straně navrtal několik otvorů. Na jedné straně 
šišky vyřízl štěrbinu a vložil jazýček jako do píšťalky. 
Na protější straně vyryl oči, nos a našpulenou hu-
bičku, jako by houkala hú. No vida, je to Meluzína! 
Jestli ale víte, co je to meluzína. Dnes všichni bydlí 
v zateplených panelácích s utěsněnými plastovými 
okny a byty vytápí radiátory. Dříve to tak nebylo. 
Hospodyně topila v kamnech a do oken se dávala 
deka, aby netáhlo. No deka, spíš koberec nebo houně 
z lisovaných kozích chlupů. Bylo to těžké a kousalo to, 
ale pro chudé dobré dost. A za zimních večerů vítr 
vždycky našel skulinku, kterou se dostal dovnitř. 
Profoukl okny, zatočil se v komíně a zasténal: hú, hú... 

Děti ve tmě s doširoka rozevřenýma očima stísněně 
šeptaly: „Co to je?“ A dospělí je tišili: „Klidně spi, to je 
jenom meluzína!“ 
Jsou Vánoce a otec Angelik je obklopen dětmi. 
„Chtěly byste pohádku?“ „Ano, ano!“ „Tak poslou-
chejte.“ 
„Svatý Josef s Pannou Marií jdou do Betléma. Maria 
sedí na oslíkovi, svatý Josef jde vedle ní a vede oslíka 
na řemínku. Bolí ho nohy, mají už za sebou pěkný 
kus cesty, ale usmívá se. Panna Maria má pořádné 
bříško, vrtí se v něm Ježíšek, který se co nevidět 
narodí. Maria důvěřuje Pánu Bohu, že všechno dobře 
zařídí, a také se usmívá. Jdou kolem lesíka, kde ve 
větvích zpívá Meluzína. Meluzína si jich všimne, 
zatočí se kolem nich a hú! Svatý Josef přehodí Marii 
kolem ramen šál, aby na ni nefoukalo, usměje se na 
ni, a Maria se vděčně usměje na něj.  
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TÉMA  

‚To je zvláštní,‘ diví se Meluzína. ‚Takové lidi jsem 
ještě nepotkala, aby se pořád usmívali. Zkusím je 
trochu poškádlit.‘ A znovu se zatočí, zvedne hrst 
suchého listí a vmete jim ho do tváří. Ale oni se 
nezlobí, dokonce se Maria směje, protože Josefovi 
trčí suchý list z vlasů. Jemně mu ho vytáhne 
a zahodí.  
‚No toto,‘ podivuje se Meluzína ještě víc. ‚To jsem 
ještě neviděla. Doprovodím ty lidi, abych zjistila, co 
jsou zač.‘ 
A tak Meluzína putuje se svatou rodinou. Když se 
ubytují v jeskyni a uvážou oslíka k jeslím, uvelebí 
se pod stropem a všechno zvědavě pozoruje. Pak 
vidí narozené Jezulátko a rozpačité pastýře, kteří 
přinášejí své chudé dary, a úplně zapomíná dělat 
hú. Zůstává bydlet s nimi v jeskyňce a cítí štěstí, 
jaké nikdy předtím nepoznala. A když Panna Maria 
s Ježíškem v náručí a svatý Josef s oslíkem na ře-
mínku odcházejí z jeskyně do městečka, zamyšlená 
Meluzína zůstává.  
Už nedělá hú, hú, jako jiné meluzíny.“ Otec Angelik vytáhne z kapsy Meluzínu, vyro-
benou z kokosového ořechu, ukazuje ji dětem a říká: „Tahle Meluzína se od Panny 
Marie něco naučila.“ A přiloží Meluzínu k ústům, zkusmo foukne a pak houkavým 
nápěvem spustí: „Chtíc aby spal, tak zpívala, synáčkovi...“ 

 

 

 

 

Šeří se a městečko Jablonné v Podještědí pomalu mizí ve 
tmě. Jen osvětlená bazilika svaté Zdislavy září do kraje. 
Otec Angelik s bratry dominikány se modlí večerní chvály 
a nad hradem Lemberkem na kopci se točí meluzína. Ale 
neumí zpívat tak pěkně jako ta Meluzína, co bydlí v klášteře 
s otcem Angelikem. 

 

Jitka Hosanna Štěpánková 

Ilustrace sr. Česlava Talafantová 
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ZPRÁVY  

SeDoR 2015 
Letošní setkání dominikánské rodiny bylo ve znamení změn a novinek. Mezi ty první 
patřil liturgický průvod na začátku mše svaté. Všichni jsme se shromáždili v ambitu 
dominikánského kláštera, otec Dominik Duka, předsedající mši svaté, zde zahájil 
jubileum 800 let od potvrzení Řádu kazatelů a za zpěvu litanií ke všem svatým OP 
jsme vešli do kostela. Po mši svaté jsme se nesešli, jako tradičně, v barokním 
refektáři, ale kvůli jeho rekonstrukci nám zázemí poskytla chodba v 1. patře kláštera. 

Na začátku dopoledního bloku o. Dominik předsta-
vil eucharistický kongres, který proběhne na konci 
týdne v Brně. Rozohnil se, jako vždy mezi svými, 
horlivostí Ducha svatého, podle jeho slov totiž 
zapomínáme na to nejpodstatnější v křesťanské 
zvěsti: na novou smlouvu, nový zákon, který usta-
novil Ježíš Kristus svou krví. To je ten zákon, podle 
kterého se má řídit běh veškerenstva: zákon vzá-
jemné lásky, služby, vydanosti až k smrti. Jen ten je 
schopen zachránit svět. Pokud nebudeme tento 
zákon zachovávat ve svých rodinách, včetně té 
dominikánské, pokud budeme hledat řešení svých 
problémů pouze v jakýchsi metodách (např. apo-
štolátu, pastorace), psychologismech a odborných 
studiích, budeme pracovat nadarmo. Můžeme se 

scházet na synodách, konferencích, radách, ale řešení je vposledku jediné: vzít vážně 
nový zákon, smlouvu nebe a země, a každodenně se v lásce vydávat druhým, třeba až 
k smrti... 
... a nenechat se odradit nezájmem a odmítáním, jak pokračoval otec Dominik 
v diskuzi po mši svaté. Máme jít jako apoštolové i tam, kde nás neznají a odmítají. 
Právě takové kouty světa se topí v temnotách a potřebují světlo a pravdu. Alespoň 
paprsek, pro začátek. 
Poté zazněla přednáška fr. Vojtěcha Soud-
ského OP na téma letošního roku přípravy 
– Dominik: řízení, spiritualita, svoboda. 
Nejprve se s námi podělil o svůj dokonalý 
zmatek z tohoto tématu  Řízení, spiritua-
lita, svoboda – jak to spolu může souviset? 
A ještě k tomu „Dominik (dvojtečka)“. Prý 
ani po přečtení onoho listu nebyl o mnoho 
moudřejší, ale nakonec nám pomocí vý-
mluvných příkladů přece jen vysvětlil, oč 
asi jde.  



15 

ZPRÁVY  

Tak především „Dominik dvojtečka“ – tímto uvedením do tématu se prý dává na 
srozuměnou, že celý zbytek magistrova pojednání je jen jakýmsi ideálem, úběžní-
kem, ke kterému vzhlížíme, aniž bychom ho kdy mohli dosáhnout. Otec Vojtěch si 
touto interpretací otvíral vrátka k úniku před kritikou reálného stavu věcí. Svoboda 
– zde rozlišil „svobodu od něčeho“ (mnozí posluchači zralého věku byli postaveni 
před problém, co udělají se svým oblíbeným plyšákem, zatímco přítomné děti si 
takové otázky klást nemusely – vystačily si v přilehlých prostorách s tablety 
a mobily) a svobodu „k něčemu“ – a především tahle svoboda nám dává apoštolská 
křídla. Řízení v duchu řádové spirituality není autoritativní a direktivní záležitostí, 
potažmo se sankcemi, ale vedoucí (řídící) má druhé podněcovat, aktivizovat, aby 
tito svobodně a zodpovědně dokázali užívat svých darů a schopností pro společné 
dílo i dobro všech... a pak sám udělá, co je potřeba, protože nejspíš posiloval, pod-
něcoval a podporoval málo nebo špatně. Takto si podřízení nejčastěji vykládají tu 
kýženou svobodu. Nutno podotknout, že celý příspěvek otce Vojtěcha se nesl 
v duchu laskavého nadhledu a humoru – chodba se otřásala salvami smíchu, které 
se strefovaly do vlastních řad lépe, než by to dokázala sžíravá kritika. 
Po výborném obědě, o který se opět postaraly sestry z Černé ulice, nás fr. Benedikt 
seznámil s chystanými akcemi v rámci oslav dominikánského jubilea. Předvedl 
nové připravované www stránky jubilea, projekt nové expozice o Paní Zdislavě 
v Jablonném či výročí 100 let od narození Patrika Kužely spolu se vzpomínkovou 
akcí ve Vlčnově a další. Připomněl slova magistra řádu fr. Bruna Cadoré OP, aby-
chom v rámci jubilejních oslav nepodnikali velkolepé výstavy věnované historii, ale 

abychom „zvěstovali Boží milosrdenství, tlukoucí 
srdce církve, které musí dospět k srdcím a duším 
všech lidí“ (papež František, Misericordiae Vultus) 
dnes v současném světě. 
Program setkání (prošpikovaný výtečným a vždy 
přítomným občerstvením) pak pokračoval dis-
kusními skupinkami s tématy řízení, spiritualita 
a svoboda, které vedli fr. Gabriel Malich OP, s. Marie 
Pitterová OP a s. Krista Chládková OP. A celý krásný 
den jsme jako vždy zakončili společnou modlitbou 
nešpor v kostele. Pro mnohé však tímto setkání 
neskončilo, ale pokračovalo v příjemných rodinných 
rozhovorech a sdíleních. 
Bohu díky! 

Eva Fuchsová 
s. Guzmana OP 

 
Fotogalerii ze Setkání dominikánské rodiny naleznete na 
https://picasaweb.google.com/104132940471351732531/SetkaniDominikanskeRodiny20150
2?feat=directlink   

https://picasaweb.google.com/104132940471351732531/SetkaniDominikanskeRodiny201502?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/104132940471351732531/SetkaniDominikanskeRodiny201502?feat=directlink
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Všechno nejlepší, Františku, bratře Patriku, 
k Tvým narozeninám! Až do 26 let mu určitě podobně přáli jeho rodiče, sourozenci, 
spolužáci, spolubratři… A v neděli 15. 11. jsme přijeli do Vlčnova popřát bratru 
Patrikovi všechno nejlepší my, jeho příbuzní a přátelé ze všech koutů vlasti, 
v předvečer jeho 100. narozenin. Ani ne tak popřát, jako potvrdit a vyznat svoji 
důvěru, že všeho nejlepšího skutečně dosáhl. Vždyť může být něco lepšího než 
nebeská blaženost? 

Ba ani vlčnovská slivovica a vdolek-
ky sa jí nevyrovnajú! – Odpusťte 
Pražákovi tento výkřik na pokraji 
blasfemie, ale pochopte – když 
přijedete z Prahy na moravské 
Slovácko, a ještě k tomu na slavnost, 
máte dojem, že jste se ocitli v jiném 
světě: všeobecná zbožnost, patriar-
chát, kroje, zpěv a tanec, vlídnost 
a pohostinnost, zmíněná slivovica, 
vdolečky a vínko… Samozřejmě je 
to jen první dojem, hned druhý 

dosvědčí, že z toho se život ani ve Vlčnově neskládá. Patří k němu také tvrdá práce, 
služba, oběť, a nakonec třeba i mučednictví, jak vlčnovjanům připomíná jejich ro-
dák František Patrik. 
A naléhavě to zdůrazňoval také otec kardinál Dominik při slavné mši svaté i při 
odpolední veřejné diskuzi: Sešli jsme se dva dny poté, co v Paříži padly za oběť 
stovky nevinných civilistů podobně fanatickému režimu, jako byl fašismus. 
V poledne se měly rozeznít zvony k uctění památky pařížských obětí, a otec Domi-
nik nám položil otázku: Nezvoní 
to náhodou hrana Evropě? 
Kultuře a civilizaci založené na 
křesťanství? Nebijí ty zvony na 
poplach, abychom se vzpama-
tovali a přimkli se vší silou ke 
svým kořenům a hodnotám? 
Tak jako byl život Patrika Kuže-
ly zničen nelidským režimem, 
tak může být zanedlouho zničen 
život nás všech, pokud budeme 
stále jen žvanit, vydávat rozpo-
ruplná prohlášení a rezoluce, a nebudeme JEDNAT. Jednat pak znamená pomáhat 
těm, kdo naši pomoc skutečně potřebují, ale zároveň se nebát bránit proti těm, kdo 
přinášejí rozklad a smrt. 
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I evangelium se v těchto posledních dnech církevního roku připojuje s upo-
zorněním: počítejte s koncem! Koncem svého života, koncem svého města, země, 
světa… Syn člověka přijde, aby se zeptal – nikoliv „Jak ses měl ve svém životě? Byl 
jsi spokojený? Dosáhl jsi seberealizace?“ Ale „Podal jsi mi vodu, když jsem byl 
žíznivý, oblékl jsi mě nahého?“ Služba, oběť, vydanost až k smrti, to je to, co bude 
mít nakonec váhu. Syn člověka přijde vážit naše lidství, což není totéž jako „sebere-
alizace“ – tohle slovo by se mělo podle otce Dominika z civilizovaného slovníku 
škrtnout. 
V tomto duchu se nesla celá vlčnovská slavnost – s drobnými intermezzy, například 
vynikající svíčkovou. Jen co jsme ale vyšli ven z hodovní síně, počasí nám připo-
mnělo, zač je toho v životě loket. Jak na hřbitově u symbolického Patrikova hrobu, 
tak odpoledne před jeho rodným domem při odhalování pamětní desky nás prová-
zel vytrvalý déšť a vlezlá zima. Když jsem si u vlčnovského starosty stěžovala, že 
počasí moc pěkné neobjednal – jinak bylo vše vzorně zorganizováno – káravě mi 
vysvětlil, že pro místní sedláky je déšť požehnání… A tak jsem se zastyděla: copak 
se nejtrýznivější Patrikova báseň nejmenuje Dní sypký suchopár? 
Kéž by nám nejen nová pamětní deska na Patrikově rodném domě, ale i každá 
kapka deště, všechno nepříjemné a vyžadující sebezápor připomínalo, že Boží po-
žehnání jde ruku v ruce s obětí a službou. Že to je to „všechno nejlepší“, které si 
přejeme k narozeninám a které nakonec, dá-li Bůh – vyústí v život věčný. 
 

Eva Imelda Fuchsová 
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P.S. Ještě pár technických údajů 
pro zvědavce: kostel praskal ve 
švech, ale to je ve Vlčnově nor-
mální. Není však zcela obvyklé, aby 
v presbytáři kromě pana faráře stál 
ještě primas český a 5 dalších do-
minikánů, a k tomu jeden kanovník 
litoměřické kapituly (P. Repka, též 
Vlčnovjan). Účast kongregačních 
sester byla též hojná, tentokrát spíš 
selhali terciáři – naštěstí si je Patrik 
zorganizoval mezi svými příbuznými, kteří tam být chtě nechtě museli . Po mši 
svaté jsme se v hojném počtu odebrali na hřbitov. Po výtečném obědě se občané 
a farníci znovu sešli (cca 200 lidí), aby se setkali s otcem Dominikem v neformální 
debatě – převážně opět o situaci v Evropě, o islámu a uprchlících. Poté se pozornost 
obrátila zpět k vlčnovskému mučedníkovi – všichni jsme se odebrali k rodnému 
domu Patrika Kužely, kde otec kardinál odhalil pamětní desku.  
Tož (poučeni kauzou svaté Zdislavy) – až se bude za 700 let hledat doklad úcty 
k Božímu služebníku Patrikovi, aby mohl být blaho-svato-řečen, hlaste prosím, že 
doklad o monumentálních oslavách jeho 100. narozenin je v rodinné kronice rodiny 
Kuželových a v kronice obce Vlčnova, v mnoha regionálních zpravodajích, v Českém 
Rozhlasu, i Perspektivách. Dary na další propagaci (webové stránky) směrujte, pro-
sím, na provincii a zprávy o zázračném vyslyšení proseb hlaste tamtéž.  
 
Podrobný životopis a další informace o fr. Patriku Kuželovi OP naleznete na stránkách OPuscula 
2012/11 (http://opusculum.op.cz/2012/11/opus11.pdf) nebo na webu 
http://laici.op.cz/clanek/patrik-kuzela-op. V článku byly použity fotografie Martiny Mošťkové - 
http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/13bb0e13-53c3-4d01-809e-f4a668fef3bf   

Dní sypký suchopár  
Patrik Kužela 
(jaro 1941) 

Dní sypký suchopár jak popel polykám 
a prachem písečným se pouští plahočím 
Když slzy zpražil žár jen srdcem zavzlykám, 
kdy zeleň uvidím rty puklé omočím? 
 
Krok pode mnou se boří písku nikde dna 
již smrti suché o vlas jenom unikám 
mé zpuchlé oči hoří v hlavě žíří tma 
vod spodních duní ohlas, když se dokopám? 

 

http://opusculum.op.cz/2012/11/opus11.pdf
http://laici.op.cz/clanek/patrik-kuzela-op
http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/13bb0e13-53c3-4d01-809e-f4a668fef3bf
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Vše ve mně zapadá jak plevel usýchá 
a co se v nitru mém již zdálo životem 
to v nic se rozpadá jak ssuť se sesýpá 
s výsměšným šumotem s pošklebným rachotem. 
 
Při pádu hluchý potlesk temných mocností 
až v srdce zarývá se zatíná se v sluch 
a v tvářích kalný odlesk zlobné radosti 
mne ubožáka ptá se Ty a co tvůj Bůh? 
 
Hrůz chřtán mě svírá v hrobě sytí temnotou 
tmy propast tiskne zrádně v chladné náručí 
tak jak macecha robě štvané žebrotou 
a nevím, zda jsem na dně – kdo tmám poručí? 
 
A padám hloub a hloub v bezedné propasti 
jak atom tříštěný jsem míčem skal a hran 
a vymkne-li se kloub až řičím bolestí, 
co na tom? zní stěny. Bez počtu již má ran. 
 
Kol temná tma se tmí v děs tuhne tu i tam 
kde ryk je nejpustší, se v ticho stupňuje, 
jsem v samém jádře tmy na dně dna klopýtám 
kde tma je nejhustší, tam v zvuk se zhušťuje. 
 
Mé smysly – čistá deska, avšak v ohnivém 
a umučeném mozku roste čísi hlas 
hned zní jak šepot děcka, buší kladivem 
hned měkký jak z vosku tvrdne v kov dští jas: 
 
Ta propast bude tvým hlubokým kalichem 
jenž samou hořkostí přetéká přes okraj 
tím vínem opojným se zpij pryč s ostychem 
jen z moře trpkosti vyvstane věčný ráj, 
 
Nechť výš a výš se zdvíhá příboj bolesti 
nechť mučí smutků příval, pálí do kostí 
nechť šlehá, leptá, žíhá – cestu proklestí 
bys víc byl, než jsi býval schopen milosti. 



 

20 

KALENDÁŘ AKCÍ  

Do Krakova s dominikány 
 

Papež František pozval na červenec 2016 mladé 
lidi z celého světa do Krakova. Již od sv. Jana 
Pavla II. mají tyto Světové dny mládeže jasný cíl, 
a tím je zakusit rozmanitost a jednotu církve 
a v tomto společenství se setkat se Zmrtvých-
vstalým Kristem. 
Tradiční součástí těchto Světových dní mládeže 
se stal i předprogram, který probíhá v jedno-
tlivých diecézích nebo řeholních společenstvích. 

Jde o týden přípravy na samotné setkání se svatým otcem a s ostatními mladými 
z celého světa. O dobu poznávání místního společenství a prohlubování živé víry 
v Ježíše. 

Kdo? 
Předprogram pořádají mladí lidé z hnutí Světlo-Život (Oáza) společně s bratry 
a sestrami dominikánského řádu. 

Pro koho? 
Na náš předprogram přijede něco přes sto mladých lidí z jižní Francie. Naším cílem 
však není dělat tuto akci pouze pro ně. Chceme, aby náš předprogram byl česko-
francouzský, zajímavý pro Čechy i Francouze. A proto zveme všechny mladé, kteří 
chtějí poznat francouzskou kulturu a církev a zároveň se nebojí ukázat svou vlastní 
zemi. 

Kdy? 
Předprogram – od večera 19. 7. do 25. 7. 2016 
A samotné Světové setkání mládeže – od 25. 7. do 31. 7. 2016 

Kde? 
Předprogram bude probíhat v Praze (tři dny), Staré Boleslavi a Olomouci. 
V pondělí 25. 7. se přesuneme do Krakova. 

Proč v Česku? 
Příští rok budeme mít jedinečnou možnost stát se alespoň částečně hostitelskou 
zemí. Nebýt jen těmi, kteří se nechávají hostit, ale ukázat naši pohostinnost. Mladí 
lidé z Francie se těší, že poznají krásy naší země, naši domácí církev a že budou 
povzbuzeni svědectvím našeho života s Ježíšem.  

Duchovní program? 
Náš předprogram se inspiruje Oázou evangelizace. V pěti dnech prožijeme setkání 
s Ježíšem takovým způsobem, jakým je zažili Nikodém, Samaritánka, cizoložná žena 
a chromý. Setkáme se s Dobrým pastýřem, který nás uzdraví a oživí naši víru. 
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A konkrétně? 
Dopoledne budeme krátce rozjímat nad nosným evangeliem dne. Poslechneme si 
katechezi a zpracujeme ji ve skupinkách. 
V pravé poledne vyvrcholí náš den společným slavením eucharistie a obědem. 
Odpoledne je volné. Každý si může vybrat podle svých potřeb a nálady: siestu, 
sport, procházku po městě, návštěvu zajímavých míst (Vyšehrad, pražské židovské 
město, Strahov, arcibiskupský palác, Anežský klášter atd.) 
Večer se pak sejdeme k večeři a k společnému programu. Co nás čeká? Společné 
seznamování, zpívané večerní chvály, zpovědní večer v klášterní zahradě, adorace 
a evangelizace v srdci Prahy, pouť do Staré Boleslavi atd. 

Dotazy? 
Případné dotazy můžete posílat na mail: krakov@op.cz  

Jak se přihlásit? 
Přihlášky se podávají přes oficiální web Sekce mládeže ČBK: krakov2016.signaly.cz 
V kolonce ,,Chci být registrován pod“ zadáte ,,Dominikáni/Oáza“. 

Cena? 
5 800 Kč s. Guzmana OP 

 

Výběr z připravovaných akcí 
Pouť sv. růžence s kláštery řádu:  4. – 5. prosince, Praha Lysolaje 
 3. a  5. července, klášter sv. Kříže ve Znojmě  

První kapitula Laických sdružení:  12. – 13. 3. 2016, Praha  

Stálé studium: 9. 4. 2016, Olomouc 

Setkání formátorů: 29. 4. – 1. 5. 2016, Kašperské hory (http://domusmaria.cz) 

Jubilejní pouť ke sv. Zdislavě: 28. 5. 2016, Jablonné v Podještědí 

Dominikáni a světové dny mládeže v Krakově: 26. – 31. 7. 2016 
Historický kongres o počátcích řádu u nás: 29. – 30. 9. 2016,  

 Praha, Dominikánská 8. 

Den modliteb sv. růžence: 7. 10. 2016, místní komunity 

Setkání dominikánské rodiny: 15. 10. 2016 

Závěrečná oslava Jubilea: v České dominikánské provincii 28. 1. 2017 
 
Přehled všech akcí roku Jubilea najdete na http://www.op.cz/download/jubileum/jubileum-
program.pdf 

 
  

Jan Jáchym Beneš 

mailto:krakov@op.cz
http://domusmaria.cz/
http://www.op.cz/download/jubileum/jubileum-program.pdf
http://www.op.cz/download/jubileum/jubileum-program.pdf
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Salve 3/2015 – zasvěcený život 
 

Vážení čtenáři, 
 
rok zasvěceného života, vyhlášený papežem 
Františkem, nachází na stránkách tohoto 
Salve svůj vlastní specifický odraz. 
Zpracování tématu jde spíše cestou několika 
sond než komplexního uchopení. Mnohost 
podob zasvěceného života k tomu ostatně 
sama vybízí, ale nejde jen o ni. Jde i o zcela 
zásadní otázku klíčových témat, principů 
a specifik, které se zasvěcením souvisejí. 
Z důvodů určité přehnané citlivosti na 
projevy výlučnosti a exkluzivity může být 
problém s tím, jak uchopit a správně 
pojmenovat smysl zasvěceného života. A to 
jak s ohledem na rovnost všech věřících, tak 
ale i na uznání toho, že Bůh má s každým 

člověkem své vlastní plány a některé může volat ke službě, která zkrátka je odlišná 
od života ostatních. Jako leitmotiv celého čísla proto zní dva důležité pojmy – 
znamení a věrnost. Zasvěcený život je znamením Božího působení na zemi. Bůh je 
ten, který volá, který povolává, který si volí a zve člověka, aby se celým svým 
životem stal obzvláštním znamením jeho existence. Jak autoři tohoto čísla přímo či 
nepřímo zdůrazňují – zasvěcený život nesmí být nikdy samoúčelný! Vždy vede 
k oslavě Boha a k užitku celé církve, tedy potažmo celého světa, jak mimo jiné 
dokládá ve své studii Benoît-Dominique de La Soujeole OP. S tím je ovšem úzce 
spojeno i druhé heslo, které se zasvěceným životem bytostně souvisí – věrnost 
tomuto zasvěcení, věrnost tomu, být výjimečným Božím znamením. Dokonce se 
zdá, že právě věrnost je oním znamením, téměř zázračným projevem síly ve světě, 
který mnohdy takovému typu závazku nepřeje. 
Řekl bych, že číslem Salve prochází jako červená nit i určitý realismus přístupu 
k tomuto tématu. Věrnost je totiž důsledkem nikoli pouze citových a duchovních 
pohnutek, ale z velké míry také (a možná především) vůle. Boží volání zaslechnuté 
v nějaké fázi života je následováno vůlí, rozhodnutím jít za ním, a to po celý život, 
aby se právě tímto úsilím stal znamením světu a zdrojem milosti pro celou církev. 
Člověk v tom ale není sám, je obklopen lidmi, kteří mu pomáhají, vedou ho, 
podpírají, anebo ho ovšem odradí, vypudí, svedou na špatnou cestu. I to jsou 
důležitá témata konkrétnosti a každodennosti zasvěceného života. Tento realismus 
vnímáme nejen ze stránek Starého zákona, na jehož předobrazy zasvěceného života 
nás upozorňuje studie Philippa Lefebvra OP. Slyšíme o něm v eseji Benedicty 
Hübnerové OP o krizi jako historické příležitosti pro život a působení řeholního 



23 

NABÍDKA  

řádu, zde dominikánů. Krásně tento aspekt vystihuje Jan Poříz OCD ve studii 
o sv. Terezii z Ávily, která dobře rozuměla propojenosti duchovního života 
komunity a praktických a zcela konkrétních mezilidských vztahů v ní. 
Pozoruhodnou sondou do podob zcela současného života podle Řehole 
sv. Benedikta, která stojí u kolébky západního mnišství, je dvojice článků, jejichž 
autory jsou Dom Samuel, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, a sestry 
benediktinky Komunity Venio z kláštera na Bílé Hoře. Zatímco Dom Samuel 
reprezentuje život v odloučenosti, tichu, přísném dodržování Posvátného oficia, 
sestry benediktinky pracují v civilních zaměstnáních, po městě chodí bez hábitu 
a na první pohled se nijak neodlišují od moderních žen. Přesto se všichni vztahují 
k té samé Řeholi, kterou berou stejně vážně, jen různým způsobem hledají naplnění 
jejího účelu v současném světě. Oba dva přístupy shodně mluví o vůli být Božími 
svědky ve světě, o životě z modlitby a liturgie a o společenství, k němuž je člověk 
povolán, aby zde byl znamením pro ostatní. 
Jak uvádí v rozhovoru sestra Gabriela Vlková OP, zasvěcený život je důležitý 
v samotné své existenci jako připomínka toho, že Bůh je ve světě a životech lidí 
neustále přítomný a že se s ním zkrátka musí (a může) počítat. Otázkou ovšem je, 
jak věrohodné a srozumitelné je naše svědectví, které v zasvěceném životě 
(a potažmo v životě věřících) dáváme. Snad se podaří, aby toto Salve pomohlo 
zasvěcený život lépe vnímat a žít. Aby vzbuzovalo radost z toho, jaká rozmanitost 
v církvi jakožto odrazu rozmanitosti Boha v Trojici je, a aby posilovalo ty, kteří 
berou závazek věrnosti v kterékoli jeho podobě vážně – především ale věrnosti 
tomu, být zde na zemi Božími svědky. 
 

Martin Bedřich 

Převzato z http://salve.op.cz/archiv/zasveceny-zivot-32015/editorial-32015-zasveceny-zivot 

 

 
Z obsahu: 
Pavel Vojtěch Kohut OCD: Perspektivy zasvěceného života 
Philippe Lefebvre OP: Zasvěcený život 
Být svědectvím o věrnosti (Rozhovor o zasvěceném životě s Gabrielou Vlkovou OP 
a Marií Pitterovou OP) 
Benedicta Hübnerová OP: Krize jako historická příležitost 
Dom Samuel: Ty, jehož Bůh povolává ke službě 
Benediktinky na Bílé Hoře (Jiná podoba návratu k Benediktově Řeholi v Čechách) 
Benoît-Dominique de La Soujeole OP: Zasvěcený život v křesťanském tajemství 
Jan Poříz OCD: „Zde všechny mají být přítelkyněmi“ 

Cena: 80 Kč 
  

http://salve.op.cz/archiv/zasveceny-zivot-32015/editorial-32015-zasveceny-zivot
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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. 

 

David Vopřada: Svatý Augustin – Vánoční promluvy 
Začte-li se čtenář do patristických kázání na Narození Páně, 
ocitne se v jiném kulturním prostředí. To, co zůstává, je však 
samotné jádro křesťanské zvěsti – Slovo, které bylo na 
počátku u Boha, se stalo tělem a přebývalo mezi námi (srov. 
Jan 1, 1.14). Tam se dnešní křesťan – čtenář Augustinových 
vánočních kázání – bude cítit v krajině povědomé, známé 
a blízké. A ačkoli si lze jen těžko představit, že by český 
kazatel mohl o Vánocích pronášet s užitkem pro posluchače 
podobně hutná dogmaticko-teologická kázání jako hippon-
ský biskup Augustin v Africe 5. století, přesto zůstávají 
dodnes inspirativní. 

Brož., 300 str., cca 345 Kč 

Charles Journet: Promluvy o modlitbě – Modlitba s Ježíšem 
Kniha Promluvy o modlitbě nám přináší jedno z nejkrásnějších 
duchovních cvičení kardinála Journeta. Jeho hlubokou inspiraci 
vyjadřuje podtitul Modlitba s Ježíšem. Půvab těchto stránek se 
odráží především v jejich výrazu: ihned si povšimneme, že autor 
hovoří z vlastní zkušenosti. Ne, že by mluvil o sobě: jde o něco 
hlubšího, o jakýsi podtón, který jedinečným způsobem rozeznívá 
ty nejprostší a nejklasičtější výklady těchto „malých katechezí“. 

Brož., 144 str., cca 165 Kč 

Mezinárodní teologická komise: Sensus fidei v životě církve 
překlad a úvodní studie: Ctirad Václav Pospíšil 
Dokument se zabývá vztahem mezi smyslem věřících pro věci 
víry a učitelským úřadem církve. Sleduje, jak církev chápala 
sensus fidei od Písma svatého a církevních otců až do 20. století, 
a zdůrazňuje, že tento „duchovní instinkt“ je darem víry a jako 
takový je posilován modlitbou a aktivní účastí na životě Církve.  

Brož., 96 str., 110 Kč 

http://krystal.op.cz/
mailto:krystalop@volny.cz
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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 

 

Cristiana Pacciniová, Simone Troisi: Smrt nemá poslední slovo 

KN, brož., 126 str., 219,-Kč 

 
Antonyj Surožskij: Smrt není zlá KN, brož., 49 str., 79,-Kč 
 
Anselm Grün: Duchovní lékárnička  KN, brož., 153 str., 199,-Kč 

 
Richard Rohr: Nadšení pro lásku Cesta, brož., 227 str., 235,-Kč 

 
Jan Sokol: Moc, peníze a právo 
Esej o společnosti a jejích institucích Vyšehrad, brož., 296 str., 298,-Kč 

 
Prokop Brož a kol.: Církev a II. vatikánský koncil 
Perspektivy současné ekleziologie Pavel Mervart, váz., 296 str., 289,-Kč 
 
Thomas Cahill: Život papeže Jana XXIII. Barrister a Principal, brož., 239 str., 249,-Kč 

 
Jiří Rajmund Tretera: Církve a právo: miscellanea: výběr drobných prací z díla 

Leges, váz., 381 str., 690,-Kč 
         

mailto:knihy-oliva@quick.cz
http://oliva.op.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    

 

LITURGIE PRAMENE (Jean Corbon) 
Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón 

středa 9. prosince 2015 v 19.30 hod. 
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a) 

Pojednání libanonského dominikána Jeana Corbona o liturgii 
je zcela neobvyklé jak svým žánrem, tak teologickou 
hlubinou. S úžasem zjišťujeme, že jsme účastni Apokalypsy 
svatého Jana, že se v našich časech a našich životech rozlévá 
Pramen, který vyvěrá zpod nebeského oltáře. 

Moderuje: Radek Tichý 
Radek Tichý je překladatel knihy, kněz, přednáší liturgiku na KTF UK. 
 

PAPEŽ FRANTIŠEK A JEHO OBRAZ CÍRKVE 

čtvrtek 10. prosince 2015 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a) 

Přednášku prof. Delgada na téma "Papež František a jeho obraz církve" uvede 
Tomáš Petráček. 
 

AUGUSTINOVY VÁNOCE 
Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón 

středa 13. ledna 2016 v 19.30 hod. 
barokní refektář (vstup Jilská 7a) 

Společná prezentace knihy Krystalu OP sv. Augustina "Vánoční promluvy" a knihy 
Karmelitánského nakladatelství "Vyznání sv. Augustina". 

Moderuje: David Vopřada 
David Vopřada, autor překladu a komentáře k  ugustinovým Vánočním promluvám 
a autor úvodu a poznámek k  ugustinovým Vyznáním je kněz a patrolog. Doktorát zí-
skal na Patristickém institutu  ugustinianum v  ímě disertací z teologie a patristických 
věd (2012), v současné době (2015) působí na Katedře fundamentální a dogmatické 
teologie KTF. Je sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na 
Vyšehradě.  

http://dominikanska8.cz/
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Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 
www.kna.cz 
 
Louis de Wohl: Tiché světlo 
Román o Tomáši Akvinském 
 

Autor má velký dar představovat světce jako lidi z masa 
a kostí, takže i velikán Tomáš Akvinský, nedostižný 
myslitel a mystik, se nám přiblíží jako člověk v procesu 
zrání, jako usilovný hledač pravdy. Navíc možná 
s překvapením zjistíme, že doba středověku nebyla ani 
černobílá ani temná, byla jen jinak náročná, než je ta 
naše.  
Tomáš Akvinský (1225–1274) prožívá svůj nedlouhý 
život v prostředí krutých poměrů italských zemí 
13. století, na které měl velký vliv Fridrich II., 
exkomunikovaný císař a obdivovatel islámu. Ačkoli byl 
šlechtického původu, Tomáš zmařil vyhlídky svých 
blízkých na světskou kariéru tím, že vstoupil do 

žebravého Řádu bratří kazatelů. Dominikáni se vyznačovali evangelijní chudobou 
a hlásáním Božího slova. Tomáš byl nejprve vyslán studovat, byl i žákem sv. Alberta 
Velikého, ale záhy se stal sám jedním z nejvýznamnějších teologů své doby. Později 
byl prohlášen za učitele církve.  
 
 
Louis de Wohl (1903–1961) je mezinárodně uznávaný katolický spisovatel, jehož 
populární historické romány o svatých se staly ve světě bestsellery. 
V Karmelitánském nakladatelství mu již vyšly tituly: Dobývat nebe. Život svaté 
Kateřiny Sienské (2011), Svatá Jana z Arku (2012), Longinovo kopí (2014) 
a Nepokojný plamen. Život svatého  ugustina (2014).  

 

váz., 296 s., 359 Kč 
 
http://www.ikarmel.cz/kniha/Tiche-svetlo_101926.html 

 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Tiche-svetlo_101926.html
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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.cz   
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.or
g/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/grou
ps/435180273216709/  

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

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

Dominikánský breviář  
http://breviar.op.cz 
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