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Vážení čtenáři, 
 
 
toto číslo vás zastihne na počátku doby 
postní, ale dovolte nám malé ohlédnutí 
k událostem na sklonku roku minulého 
a počátku roku letošního. I tyto pohledy 
před nás kladou výzvy, které na nás če-
kají v budoucnu. 
Poměrně velkou část čísla tentokrát 
věnujeme laikům sv. Dominika. A to i 
proto, že březnová kapitula, první setká-
ní zástupců místních sdružení podle 
nových pravidel, je nadějí. Ukazuje 
snahu měnit věci k lepšímu. Víme, že 
změna pravidel sama o sobě nestačí. 
Pravidla jsou mrtvá litera, pokud je ne-
naplní duch. Doufejme, že laikům se to 
podaří. Je zvláštní, jak se některé věci 
scházejí – rok milosrdenství, jubileum 
řádu, první kapitula. Nechme se oslovit. 
I příběh o Bileámovi nám k tomu může 
být dobrým podnětem. 
Hojnost požehnání a Boží milosti v roce 
2016 vám v prvním letošním čísle  

přeje za redakci 
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JUBILEUM  

Lectio divina v roce Jubilea 
Lectio divina je setkání s Bohem, setkání ve slově 
přijímaném a zakoušeném. A naše kázání vychází 
z Božího slova a k němu (se) vrací. Zvláště v roce 
Jubilea jsme pozvání k této formě komunikace 
skrze Písmo, protože to je, jak jsme psali už v mi-
nulém čísle, cesta k poznání Boha i sebe sama.  
Jako vodítko, podklad či zdroj můžeme využít nabídku řádu. Na stránkách kurie je 
každý den uveřejněn úryvek Písma (Lectio) s komentářem (Studium), podněty 
k rozjímání (Meditatio) a modlitbou (Oratio), a to vždy ve třech jazycích: anglicky 
(http://www.op.org/en/lectio), francouzsky (http://www.op.org/fr/lectio) a špa-
nělsky (http://www.op.org/es/lectio). 
Díky nadšení dobrovolníků je k dispozici rovněž český překlad Lectia pro neděle 
a vybrané svátky (http://www.op.cz/?a=532). 
 

-jb 
 

Plnomocné odpustky  

spojené s jubilejním rokem 
Magistr řádu Bruno Cadoré požádal u příležitosti 
výročí založení řádu Svatého Otce Františka o to, „aby 
byl pro Jubileum poskytnut dar odpustků.“ Apoštolská 
Penitenciárie této žádosti vyhověla a plnomocné 
odpustky spojené s jubilejním rokem udělila. Je možné 
je získat jednou denně, i ve prospěch duší zemřelých 
věřících zadržených v očistci, za obvyklých podmínek 
(svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl 

Svatého Otce), pokud se dotyční věřící 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. 
V případě vážné překážky (uvedené ve schvalovacím listě) lze pak získat 
plnomocné odpustky i na jiném místě. 
Originální text v latině a jeho anglický překlad je k dispozici na stránkách kurie 
http://www.op.org/en/content/plenary-indulgence-dominican-jubilee. Překlad do 
češtiny pak na stránkách http://op.cz/download/jubileum/Plnomocne-odpustky-
Jubilejni-rok.pdf nebo v minulém, prosincovém, čísle OPuscula. 

-red 

http://www.op.org/en/lectio
http://www.op.org/fr/lectio
http://www.op.org/es/lectio
http://www.op.cz/?a=532
http://www.op.org/en/content/plenary-indulgence-dominican-jubilee
http://op.cz/download/jubileum/Plnomocne-odpustky-Jubilejni-rok.pdf
http://op.cz/download/jubileum/Plnomocne-odpustky-Jubilejni-rok.pdf
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BRATŘI  

Stálé studium o zasvěceném životě 
Loňskému podzimnímu setkání stálého studia se podařilo skloubit a snoubit končí-
cí rok zasvěceného života a začínající řádové jubileum. Do Prahy jsme se tak sjeli 
mnozí dominikánští i nedominikánští řeholníci a řeholnice, zasvěcenci i nezasvě-
cenci, abychom naslouchali mistru vskutku povolanému: význačnému teologovi 
a, troufám si říci i příteli naší provincie, bratru Benoit-Dominiquovi de La Soujeole. 

Jeho hlavní doménou je sice ekle-
ziologie, ale my, kdož jsme prošli 
toulouskou formací, dobře víme, že 
se věnuje také teologii zasvěceného 
života a umí o ní velmi poutavě 
přednášet. Právě to nám předvedl ve 
svých dvou dopoledních vstupech. 
V nich se věnoval nejen teore-
tickému, ba teologickému pozadí 
a základu zasvěceného života, ale 
také jeho velmi konkrétním a sou-

časným aspektům. Samozřejmě, dopoledne je krátké, a nedá se z něj stihnout než 
jakási ochutnávka. Naštěstí tu máme celou kuchařku, kterou připravila revue Salve, 
poněvadž celé jedno její číslo (3/2015) je věnováno právě zasvěcenému životu. 
Čtenáři v něm naleznou nejen fundovaný článek fr. Benoit-Dominiqua, ale i mnohé 
další, neméně zajímavé.  

Fr. Ludvík Grundman OP 
 

Vánoční cesta tam a zase zpátky 
Závěr roku 2015 byl i počátkem oslav osmistého výročí založení Řádu zahájených 
o druhém listopadovém víkendu. My studenti a mnozí další bratři z Toulouse jsme 
je prožili v provensálském Sainte-Baume, kde bylo uspořádáno kolokvium o novo-
dobé historii nedalekého konventu Saint-Maximin. 
Na Vánoce nám pak bylo dopřáno navštívit vlast. Stará dobrá suchá zima, sníh, 
stmívání ve čtyři odpoledne. Člověk ví, že je z jihozápadních dálav opět doma, 
a slova vánoční liturgie „obyvatelům temné země zazářilo světlo“(Iz 9,1) může 
alespoň lépe vychutnat. Většinu času jsme trávili v olomouckém konventu. Ten byl 
téměř kompletní, kromě nás tam na svátky přijeli i bratři Štěpán (z Říma) a Lukáš 
(z Fribourgu). Radost nám pochopitelně udělalo také shledání s bratry pražského 
kláštera, jakož i s rodinou a přáteli. 
Po Novém roce jsme se vraceli do Toulouse. Jiný jazyk, jiné podnebí, místní zvyky… 
ale jedna víra, řehole a konventní život podle ní. I zde má český dominikán svůj 
domov. 

http://amiculum.op.cz/ 
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BRATŘI  

Kněžské svěcení bratra Hyacinta 
Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, 

co jsme na vlastní oči viděli, 

na co jsme hleděli 

a čeho se naše ruce dotýkaly, 

to zvěstujeme: Slovo života. 

Ten život byl zjeven, 

my jsme jej viděli, svědčíme o něm 

a zvěstujeme vám život věčný, 

který byl u Otce a nám byl zjeven. 

(1 Jan 1, 1–2) 

 
S radostí vám oznamujeme, že 

Mons. Josef Hrdlička 

udělí  

v sobotu 16. dubna 2016 v 11 hod. 

v dominikánském kostele 
Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci 

kněžské svěcení 

fr. Hyacintu Ullmanovi OP. 

Zveme vás též k účasti na primiční mši svaté 
v kostele Narození Panny Marie v Konici 

v sobotu 23. dubna 2016 v 11.30 hod. 
 

Fr. Hyacint Petr Ullman OP 
se narodil roku 1989 jako první ze čtyř dětí. Své dětství a mládí 
prožil v Konici (okres Prostějov). Tam také v roce 2008 
úspěšně dokončil svá gymnaziální studia. 
Po maturitě vstoupil do noviciátu bratří v Olomouci. O rok po-
zději zahájil řádová studia v Toulouseké provincii – Bordeaux 
(filosofie) a Toulouse (teologie). Slavné sliby složil 10. 8. 2013, 
na jáhna byl vysvěcen 6. 6. 2014. Po návratu do české provin-
cie v roce 2015 působí v konventu v Praze. 
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MNIŠKY  

Lysolajská novicka 
Rády bychom se podělily o radostnou novinku: v pátek 8. ledna 2016 přijala naše 
postulantka Jana hábit a nové jméno… Nebudeme čtenáře napínat, naše řeholní 
rodina se rozrostla o novicku sestru Marii Kláru. Její novou patronkou je italská 
dominikánská mniška z přelomu 14. a 15. století bl. Klára Gambacorta. Ať naši 
sestru Kláru Pán vede v jejím povolání. A zde nové aktuální foto celé naší komunity: 

 

- mp

KLÁRA, Gambacorta sv., mniška, mystička. 
Byla duchovní dcerou sv. Kateřiny Sienské. Její život nebyl tak dramatický, jako život její spolusestry 
bl. Marie Mancini. Narodila se v roce 1362 v Pise v bohaté rodině Petra Gambacorty, její křestní 
jméno bylo Teodora. Ve dvanácti letech ji rodiče provdali za Šimona Massa. Tři roky na to už byla 
vdovou. Žila pak několik let doma a v roce 1377, na radu sv. Kateřiny Sienské, vstoupila do kláštera 
klarisek. Odtud pochází její jméno Klára. Odsud ji však rodiče násilím odvezli a uzavřeli ji v domácím 
vězení. Trpělivě snášela všechny těžkosti. Po několika letech pak už se souhlasem rodičů vstoupila 
do kláštera dominikánek sv. Kříže v Pise. V tomto klášteře sestry opustily přísný způsob života. Proto 
spolu s bl. Marií Mancini, se kterou žila v klášteře, založila po čtyřech letech s pomocí svého otce nový 
klášter dominikánek v Pise sv. Dominika a s několika sestrami od sv. Kříže do něj přešla. Mezi těmito 
sestrami byla Filipa, která se stala první převorkou, a bl. Marie Mancini. Po smrti Filipy byla zvolena 
za převorku Klára. V tomto novém klášteře byly velmi přísně zachovávány všechny řádové zvyklosti, 
byl kladen důraz na studium sester. Sester přibývalo, klášter se stal důležitou oporou reformy 
bl. Rajmunda z Kapuy. Z něho vyšly další kláštery v Benátkách, Janově a jinde. Klára zemřela v tomto 
klášteře na velikonoční pondělí 17. dubna 1419. Její tělo bylo uloženo v klášterním kostele. 
Beatifikoval ji 24. dubna 1830 Pius VIII. Liturgická oslava bl. Kláry se koná 17. dubna. 
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ZDISLÁVKY  

Žena mnoha krásných tváří 
aneb Malá vzpomínka na sestru Jiřinu Mladu Gerlichovou 
  

Když jsem v září roku 1997 vstupovala do Díla blažené 
Zdislavy, byla Jiřinka, jak jsme jí říkali, ve svých 68 letech 
žena plná energie a elánu do života. Vzhlížela jsem k ní 
s úctou a obdivem, protože vychovala v SOS vesničce 
10 dětí, byla společenská a plná humoru. 
Postupem času, když jsem ji blíže poznala, obdivovala 
jsem ji ještě více: za schopnost odpouštět křivdy a ústr-
ky, kterých nebylo v jejím životě málo, za houževnatost 
při překonávání překážek a zdravotních problémů, za 
moudrý nadhled v problémových mezilidských vztazích, 
za její lásku k Církvi, za její věrnost Ježíši, kterému se 

zasvětila věčnými sliby již v mládí, za její trpělivost a odevzdanost do vůle Boží.  
Dnes ve chvílích rozloučení si uvědomuji, že v sobě spojovala dvě charismata: 
povolání k zasvěcenému životu a k mateřství: nejen k lidskému jako matka svých 
adoptivních dětí, ale i jako matka duchovní pro nás mladší sestry. Uměla říci 
s odvahou i věci nepříjemné, které bylo třeba říci, aby se napravily vztahy a obno-
vila vzájemná láska sester. 
Jiřinka ráda rozdávala: nejen slova povzbuzení, úsměv, humor, ale nikdy nepřijela 
na setkání sester bez dárků – knížky, obrázky, něco dobrého na zub, bylinky, 
slováckou medicínu... Myslela na všechny a také se za všechny velmi modlila. Byla 
ženou s nohama na zemi – realistka, praktická, ale se srdcem v nebi. Až mě dojíma-
lo, s jakou věrností chodila denně na mši svatou, starala se o kostel, jak věrně se 
modlila denní modlitbu církve, růženec nikdy nevynechala. V tom nám byla vzorem 
a příkladem, protože se při tom všem starala o domácnost, o zahradu, o zvířátka 
a o své děti, vnoučata a pravnoučata, četla a studovala. Ptala jsem se jí, jestli si 
pamatuje jména tolika dětí. Málem se zlobila, všechny své děti, vnoučata i pra–
vnoučata znala jménem i s daty narození a svátky. Ráda vzpomínala na své mládí na 
Slovácku, na přísné rodiče, na počátky svého řeholního života v Kongregaci Šedých 
sester, na to jak se cvičila v pokoře při tvrdé práci mezi nemocnými. Byla to žena 
milujícího srdce, věrná a obětavá až do krajnosti. 
Pro úplnost ještě pár životopisných údajů. Narodila se 22. února 1929 v Uherském 
Brodě v rodině kominického mistra jako nejstarší z pěti sourozenců, měla tři bratry 
a sestru. Vystudovala gymnázium. V šestnácti letech 25. 9. 1945 vstoupila do 
Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka, obláčku měla 19. 3. 1947, první 
sliby skládala 21. 6. 1949, někdy v 50. letech sliby věčné. Byla jí představenými 
přidělena práce zdravotní sestry, později vykonávala další různé práce, jak to bylo 
v totalitních dobách u řeholnic běžné.  
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ZDISLÁVKY  

Když v roce 1968 nastalo politické uvolnění, 
začaly se u nás zakládat dětské vesničky pro 
opuštěné děti. Jeden kněz řekl sestře Jiřině, 
že by byla se svými lidskými i duchovními 
dary dobrou matkou v tomto zařízení. Jiřinka 
to vzala jako výzvu od Boha, vyprosila si 
u tehdejší představené exklaustraci pro 
tento úkol a nastoupila do nově vzniklé SOS 
vesničky v Doubí. Když přišel z Říma dispens 
od slibů, sestra 5. 11. 1969 oficiálně vystou-
pila z kongregace. V Doubí se stala matkou 
10 dětí, 8 sourozenců Šubrtových a dalších 
dvou chlapců. Vychovala z dětí dobré lidi 
a vedla je k Bohu i přes ateistickou propa-
gandu a překážky všeho druhu. V roce 1982, 
když šla do důchodu, přestěhovala se 
i s dětmi do Uhříněvsi, kde dostala darem 
domek pro sebe i děti. 
Pan Kardinál Tomášek poslal Jiřinku za sestrou Marií Zdislavou Veselou, zaklada-
telkou a představenou Díla blažené Zdislavy, aby mohla naplnit své řeholní sliby, 
které věrně po celá léta zachovávala i při své práci s opuštěnými dětmi. Sestra 
Zdislava ji s láskou přijala do díla oficiálně v roce 1977, první sliby skládala 21. 6. 
1979, doživotní ve zkrácené lhůtě vzhledem k její řeholní minulosti 12. 11. 1983. Až 
do své smrti vykonávala v Díle blažené Zdislavy mnohokrát funkci první asistentky 
představené, pravidelně se zúčastňovala setkání sester a duchovních obnov, ne-
opouštěla staré sestry na Moravci a povzbuzovala mladé sestry a kandidátky z nové 
komunity. Po celý život byla velkou ctitelkou Paní Zdislavy, často ji prosívala 
o pomoc v těžkých životních okolnostech a starostech s dětmi. 
Zemřela na svátek svatého Štěpána 26. 12. 2015, tedy právě v den 25. výročí 
oficiálního kanonického zřízení DBZ dekretem litoměřického biskupa Josefa Koukla 
(26. 12. 1990), den před Svátkem Svaté rodiny, v sobotu – v den zvláštní úcty 
k Panně Marii. 
 
Maminko Jiřinko, sestro Mlado, ženo mnoha tváří, usměvavá, pokorná, inteligentní, 
moudrá, ženo čistého srdce, jak to napsaly na úmrtní oznámení tvé děti, přijala jsi 
ve svých dětech Ježíše a naplnila jsi tím vrchovatě požadavky evangelia, sestro 
chudá, čistá a poslušná, přimlouvej se za nás u Toho, který byl tvou jedinou 
a největší životní láskou... 
 

LN 
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KONGREGACE  

Evropské setkání sester dominikánek  
Drahá dominikánská rodino! 
 
Přeji vše dobré a krásné v novém roce. Na sklonku doby vánoční, v čase, kdy se Pán 
zjevil a přislíbil spásu všem lidem, národům, byla jsem vyslaná na evropské setkání 
sester dominikánek v německém Düsseldorfu. Setkání proběhlo opět v konventě 
sv. Kateřiny Sienské, kde v cihlové pětistranné budově žijí celkem čtyři již starší 
sestry. Celkem nás přijelo 24 z Německa, Holandska, Francie, Španělska, Portugal-
ska, Itálie, Švýcarska, Irska, Norska, Maďarska, Slovenska a České republiky. 

Přednášela nejprve sr. Mir-
jam Magyar z Maďarska na 
dvě témata: Řád Kazatelů – 
stále aktuální? a Ze smrti k ži-
votu – zkušenost z Maďarska 
a východní Evropy. 
Společně jsme sdílely příběhy 
našich kongregací – období 
úbytku i nové naděje (smrti 
a života). Zamýšlely jsme se 
nad otázkou: Co přinášíme 
Evropě jako sestry domini-

kánky? Poslední přednášku měla holandská sestra Marjolein Bruinen na náročné 
téma obchodu s lidmi a zneužívání člověka, především zneužívání sexuální. Aby 
situaci odlehčila, tak jsme se po přestávce bavily o štěstí člověka. 
 
Chtěla bych ještě připojit seznam několika akcí, které se v rámci DSE chystají: 

 DSE se účastní komise UN ohledně statutu žen, setkání proběhne v březnu 
2016. 

 Setkání pro formátory v září 2016: místo konání bude pravděpodobně Řím, 
očekává se cca 25 účastníků. Hlavními kazateli budou P. Jean-Claude Lavigne 
OP a P. Vivian Boland OP. Termín (změna možná): 22. 9. – 26. 9. 2016. 

 Sociální media s Ericem Salobirem – až v roce 2017 po ukončení jubilea. 
 V roce 2018 další setkání sester OP, tentokrát v Maďarsku. 

 
Při závěrečné evaluaci setkání zazněla myšlenka společně uspořádat workshop 
v Irsku pro studenty anglického jazyka. Dopoledne by byly hodiny angličtiny 
a odpoledne další kulturně poznávací program či výlety apod. Uvidíme, jak se věc 
vyvrbí, obecně možný termín padl na léto. 
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A ještě několik myšlenek, které mne osobně zaujaly: 
 O obnovu je třeba usilovat skrze observanci. 
 Svatý Dominik strávil několik roků v tichu, o samotě (teprve od roku 1214 je 

zmínka o nějaké komunitě), kdy mohl zažívat neúspěch, kdy ještě nebyla 
naděje na vznik nového řádu. Zůstal však věrný modlitbě, postu a nadále 
mluvil k lidem o Bohu. 

 V tomto tichu Dominik čerpal odvahu a důvěru v Boha. Tato samota 
a počáteční neúspěch jsou důležitou zkušeností každého reformátora i každé 
z nás. 

 Lidské štěstí je tvořeno z 10 % štěstím , z 10 % penězi (majetkem), ze 
40 % povahou a ze 40 % vlastním rozhodnutím. Tedy můžeme toho ovlivnit 
docela hodně, že? 

 V reakci na poslední přednášku o sexuálním zneužívání nám sestra 
Margarita přednesla vlastní báseň: 

Učiň mne nástrojem 
Pane, moje duše k Tobě dnes volá podobně,  

jako si s Tebou povídal svatý František. 
Pane, učiň mne řečištěm Tvého Slova. 
Kde jsou smutné zprávy, ať vysílám i dobré. 
Kde je hlad, ať přináším Eucharistii – Tvé tělo –  

ať se stanu Tvým tělem. 
Kde jsou sklíčené obličeje, ať přináším píseň. 
Kde je slepota, ať přináším zrak a vidění. 
Kde je žízeň, ať rozdávám Tvoji Krev  

ať se stanu živou vodou. 
Kde je smrt, ať přináším vzkříšení. 

 
Omluvte prosím neumělecký překlad  
S přáním požehnaného a radostného roku 2016 

SM Bernadeta OP 

 

Vánoce ve Střelicích 
Byť nám v únoru začíná doba postní, dovolte malé ohlédnutí za svátky narození 
Páně. Rádi bychom se s vámi podělili o atmosféru těchto svátků v domě sester ve 
Střelicích. Bohužel nám ale obálka neposkytuje dost prostoru pro zveřejnění všech 
krásných fotek, které ji zachycují. Proto otiskujeme pouze výběr, a pokud máte zá-
jem si prohlédnout i ostatní fotografie, naleznete je v galeriích OPuscula na stránce 
http://picasaweb.google.com/104132940471351732531/VanoceVeStrelicich. 

-red 

 

http://picasaweb.google.com/104132940471351732531/VanoceVeStrelicich
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Provinční kapitula LSSD 2016 
Všem představeným MS, sociovi a asistentům provinčního moderátora, všem 
členům laické provincie: 
 
Provinční kapitulu LSSD budeme slavit  
 

od pátku 11. 3. 2016 (příjezd a ubytování od 17 hod., mše sv. 18:30)  
do neděle 13. 3. 2016 (předpokládaný konec po obědě cca 14 hod.) 
v dominikánském klášteře v Praze (Husova 8, Praha 1). 
 

Ubytováni budeme v KDS u našich sester v Černé ulici (http://kds.op.cz/). Rozpis 
a náklady zašlu co nejdříve. 
 
Program a jednání kapituly se řídí novými Partikulárními směrnicemi, které 
schválila Provinční rada v roce 2015 a promulgoval otec provinciál 7. 10. 2015. 
Znění těchto PS je přístupné na http://laici.op.cz/dokument/partikularni-
smernice-laickych-sdruzeni-sv-dominika (kompletní znění Základních dokumentů 
LSSD bude vydáno tiskem a bude k dispozici na Provinční kapitule). 
 
Vzhledem k novosti situace připomínám, že dle čl. 49 Partikulárních směrnic je 
povinností každého Místního sdružení vyslat na kapitulu svého zástupce s aktivním 
volebním hlasem (představeného MS nebo jiného oprávněného zástupce). 
 
Program se bude řídit čl. 55 Partikulárních směrnic. Dále prosím o zaslání případ-
ných návrhů k programu, a to nejpozději do 25. ledna t. r., aby bylo možno dodržet 
termín rozeslání podkladů dle čl. 53 Partikulárních směrnic. Prosím všechny 
představené MS, aby na setkáních svých MS projednali body programu a aby 
k tomu aktivně přizvali všechny členy a zejména své novicmistry a řádové 
asistenty.  
 
Prosím celou naši dominikánskou rodinu o modlitby za zdárné jednání této první 
Provinční kapituly LSSD. 
 
V Aši 11. 1. 2016 

Jan Vincenc Horáček 
provinční moderátor LSSD 

 

Svolávací listina byla řádně zaslána všem povinným adresátům. Jako informaci pro 
ostatní členy dominikánské rodiny ji uveřejňujeme i v našem časopise. 

redakce  

http://kds.op.cz/
http://laici.op.cz/dokument/partikularni-smernice-laickych-sdruzeni-sv-dominika
http://laici.op.cz/dokument/partikularni-smernice-laickych-sdruzeni-sv-dominika
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Stanovy a Směrnice LSSD 
Základním dokumentem Laických sdružení sv. Dominika (LS) jsou Stanovy vypra-
cované na mezinárodním zasedání v Montréalu (24. – 29. 7. 1985), schválené 
Kongregací pro řeholníky a sekulární instituty a promulgované magistrem Řádu 
o. Damiánem Byrnem OP 28. 1. 1987. Nejnovější český překlad Stanov z latinského 
originálu, s přihlédnutím k polskému a anglickému překladu, byl vypracován 
v březnu 1991 a schválen provinčním promotorem pro dominikánský laikát. 
Spolu se Stanovami promulgoval magistr řádu Všeobecná vyhlášení ohledně 
Stanov Laických sdružení sv. Dominika, která jsou jakýmisi prováděcími předpisy 
a interpretací Stanov. Ze setkání Mezinárodního kongresu LS roku 2007 v Buenos 
Aires vzešla potřeba úpravy Stanov a jistých doplnění, která by odstranila pochyb-
nosti ohledně jejich výkladu. Rovněž bylo třeba včlenit do základních dokumentů 
ustanovení generálních kapitul Řádu určených pro laikát. Proto magistr Řádu 
o. Carlos A. Azpiroz Costa OP promulgoval 15. 11. 2007 nová Všeobecná vyhlášení 
ohledně Stanov Laických sdružení sv. Dominika, která upravila a doplnila Stanovy 
a předchozí vyhlášení. 
Podle požadavku Stanov a s ohledem na konkrétní místní podmínky pak upřesňují 
jednotlivé provincie obecné předpisy v partikulárních směrnicích. Partikulární 
směrnice platné v naší provincii vypracovala v únoru 1992 pracovní skupina 
jmenovaná provinčním moderátorem. Text směrnic v témže roce přijala provinční 
rada LS a schválil provinciál Československé dominikánské provincie o. Dominik 
Duka OP a magistr Řádu o. Damian Byrne OP. V letech 1997–1999 byly Směrnice 
podle požadavků a připomínek členů Laických sdružení postupně upraveny a pro-
vinční rada schválila rozsáhlé dodatky. Konečné znění promulgoval o. provinciál 
Damián Němec OP 18. dubna 2000. 
Další úprava Směrnic, která probíhala v letech 2014–2015, byla iniciována 
rozhodnutím provinční rady ze dne 21. června 2014. Z podnětu členů LS a po vzoru 
některých zahraničních provincií, kde obdobný model řízení se souhlasem magistra 
řádu aplikovali, má (v souladu se Stanovami) nejvyšší moc shromáždění zástupců 
všech Místních sdružení, které se nazývá provinční kapitula a nikoli jako ve 
Stanovách provinční rada. Tato kapitula se schází každé 4 roky a volí provinčního 
moderátora a členy jeho rady s hlasovacím právem. Provinční moderátor se svou 
radou potom řídí Laická sdružení v období mezi setkáním kapituly. Do textu 
nových Směrnic byly rovněž zahrnuty požadavky obsažené ve Všeobecných vyhlá-
šeních ke stanovám laických sdružení sv. Dominika z roku 2007. Úpravy následně 
projednala a schválila provinční rada LS na svém zasedání 6. 6. 2015 a o. provinciál 
Benedikt Mohelník OP je promulgoval o svátku Panny Marie Růžencové 7. 10. 2015. 
S aktuálními texty Stanov, Vyhlášení a Směrnic se můžete seznámit na stránkách 
http://laici.op.cz/dokumenty. V tištěné podobě bychom je rádi představili včetně 
všech dodatků na zasedání provinční kapituly.  

Jan Jáchym Beneš 

http://laici.op.cz/dokumenty
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Nové stránky ECLDF 
Spolu se zahájením oslav jubilea dominikánského 
řádu byly spuštěny nové internetové stránky 
Evropské rady dominikánských laiků (ECLDF). 
Na těchto stránkách bychom se chtěli vzájemně podě-
lit o své zkušenosti s modlitbou a kázáním v našem 
prostředí: v práci, s rodinou a přáteli, ve farnosti nebo 
místní komunitě. 
Z původních stránek byl převeden celý obsah a struk-
tura a prohlížení se téměř nezměnily. Změnil se 
vzhled, rozložení informací, přibyla ale nově možnost 

objednat si na našich webových stránkách zaslání e-mailu vždy, když vyjde nový 
článek. 
Doufáme, že se vám budou tyto nové stránky líbit a těšíme se na vaše reakce a 
návrhy na zlepšení. Byli bychom rádi, kdybyste i vy poslali svůj příspěvek. Skutečné 
jméno autora, pokud si to budete přát, nemusí být z důvodu vašeho soukromí 
zveřejněno. Jen provincie či vikariát a země zde uvedeny budou. Stačí poslat krátký 
článek v angličtině, včetně ilustrací, na webmastera. 
A pokud máte jakékoli dotazy týkající se ECLDF, můžete nám poslat e-mail na 
info@ecldf.net. 

 http://www.ecldf.net/  

 

Zasedání ICLDF 
 Na sklonku loňského roku (5.11.) se, v rámci 
oslav  spojených s oslavami jubilea Řádu,  sešla 
v klášteře Santa Sabina v Římě Mezinárodní 
rada dominikánských laiků (ICLDF). Při svém 
zasedání se soustředila na plánování Meziná-
rodního kongresu dominikánských laiků, který 
se má konat v říjnu 2018 v Portugalsku a jehož 
tématem je „Naše budoucnost: spravedlnost, mír 
a péče o Stvoření.“  
Současně se zasedáním ICLDF probíhalo také setkání Evropské rady (ECLDF), kam 
byl  předseda ICLDF Hector L. Marquez přizván, aby krátce oslovil její členy. 
Členové Mezinárodní i Evropské rady tak měli příležitost podělit se o své 
zkušenosti a zúčastnit se zahajovací mše oslav Jubilea v bazilice Sv. Sabiny. 

http://www.op.org/en/content/international-council-lay-dominican-fraternities-icdf-meets-
santa-sabina  

mailto:info@ecldf.net
http://www.ecldf.net/
http://www.op.org/en/content/international-council-lay-dominican-fraternities-icdf-meets-santa-sabina
http://www.op.org/en/content/international-council-lay-dominican-fraternities-icdf-meets-santa-sabina
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Zprávy z místních sdružení 
Chcete-li se zde i vy podělit o informace ze svého MS, pište na adresu redakce. 

MS Znojmo  
představený Ludvík Filip Jelínek 

Dne 7. 11. 2015 jsme s radostí a vděčností oslavili zahájení dominikánského jubilea 
též v kostele sv. Kříže ve Znojmě. Za zpěvu litanií k dominikánským svatým 
(nádherně předzpěvovaly mnišky) jsme šli z ambitů průvodem do kostela, kde 
slavnou mši svatou celebroval otec provinciál Benedikt a koncelebrovalo dalších 
6 kněží ze znojemských farností a okolí. Následovalo občerstvení a přátelské 
setkání v křížové chodbě, což už mi pracovní povinnosti bohužel nedovolily, ale 
podle ohlasů to bylo fajn. 

Listopadové setkání našeho MS proběhlo ve čtvrtek 26. 11. 2015. Po mši svaté se 
k nám v kapitulní síni přidal otec Romuald. Společně jsme se pomodlili nešpory. Na 
faře jsme pak probírali delší část exhortace papeže Františka, která se dala směle 
označit jako „střelba do vlastních řad“, protože pojednávala o svátosti smíření 
a zejména o osobě zpovědníka. Diskuse „z obou stran zpovědní mřížky“  byla 
opravdu velice živá a přínosná. 

V sobotu 19. 12. 2015 se ve znojemském kostele sv. Kříže uskutečnila krásná 
slavnost – otevírání Brány milosrdenství. Velmi mě potěšilo (a určitě nejen mě), že 
můžeme mít Bránu právě zde. Nádherný dojem nemohlo zkazit ani velmi deštivé 
počasí, ani skutečnost, že ve Znojmě nebylo takřka kde zaparkovat. Účast byla tak 
velká, že chvilkami jsme stáli na jedné noze a možná ještě ne na vlastní . Spolu 
s hlavním celebrantem, brněnským kanovníkem P. Václavem Sloukem, bylo 
přítomno velké množství dalších kněží ze znojemských farností i okolí, kteří se 
obětavě střídali pro početnou klientelu ve zpovědní kapli. Členy dominikánské 
rodiny velmi potěšila účast otce Cyrila – není to tak dávno, co ve Znojmě působil. 
Slavnost završilo občerstvení a přátelské setkání v ambitech. Bránu přijímáme 
s velikou vděčností. Kéž se skrze ni snažíme též pomáhat duším v očistci – nikdy 
nevíme, kdy to budeme potřebovat sami. 

Michaela Benvenuta Hobzová 

5. pražské MS 
představený Jan Jáchym Beneš 

Poslední loňské setkání Pražské pětky bylo „mikulášské,“ a tak jsme podle své, dá se 
říci již letité tradice, vkládali své modlitební úmysly do pomyslného klobouku a 
zpět si losovali, kdo se za co bude celý rok modlit. Vždyť ne nadarmo je řečeno 
břemena jedni druhých neste. Lednové sobotní setkání u sester v Lysolajích, kde se 
scházíme v širším kruhu dominikánské rodiny, jsme věnovali encyklice papeže 
Františka Laudato si.  

Jan Jáchym Beneš 
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Je suis Bileam 
Jedním z důkazů Božího smyslu pro humor je historka o Bileámovi a jeho oslici ve 
4. knize Mojžíšově, 22. kapitola. Jistě ten příběh znáte. Prorok Bileám byl moudrý 
a slavný muž, dnes bychom řekli celebrita. Měl dar proroctví a byl vážený, dokonce 
i panovník ho měl ve velké úctě. Když po něm chtěl nějakou službu, neposlal za ním 
jen tak nějaké posly s rozkazem, ale vysoce postavené velmože, aby ho pokorně 
a laskavě pozvali a slíbili mu dary. Možná se ho král Balák i trochu obával, nakonec 
byl to věštec, rozmlouval s Bohem, raději si ho nerozházet. Koho by taková čest 
netěšila? Dokonce to byla Boží vůle, aby Bileám šel s velmoži k Balákovi, 
nezapomněl se na to Hospodina přeptat. Proč tedy Bůh poslal anděla – Božího posla 
a bránil mu v cestě? Jako by to nedávalo smysl.  
Představuji si město, kde žil Bileám. Byl slavný, všichni byli hrdí, že právě v jejich 
městě žije ten věhlasný věštec. Když šel po ulici, lidé mu ustupovali z cesty a za ním 
se nesl šepot: „To je Bileám, dívejte, ten slovutný mudrc!“ A Bileáma to jistě těšilo 
a malinko pozapomněl, že ta sláva není jeho zásluhou, ale způsobuje ji dar, který 
zcela nezaslouženě obdržel od Hospodina. Ale možná, že na to Bileám vůbec 
nezapomněl, možná nebyl nijak pyšný a možná byl dobrý Boží služebník, ale prostě 
Hospodin jenom chtěl, aby byl ještě lepší. V Bibli se o tom nepíše. Bůh jako dobrý 
pedagog použil k poučení formu humorné bajky s mluvícím zvířetem, protože 
takový příběh si lidé zapamatují mnohem jistěji než nějaké kázání. 

Tak se tedy Boží posel postavil s mečem 
doprostřed cesty, ale Bileám ho neviděl, 
ani jeho mládenci ho neviděli, ani 
Balákovi velmoži ho neviděli, zato ho 
viděla Bileámova oslice. Uhnula z cesty, 
aby anděla obešla po poli. Ale Bileám 
viděl jen hloupé zvíře, které nechce jít 
po dobré cestě a místo toho se kodrcá 
po poli, a tloukl osla, aby ho donutil jít, 

kudy chce on. Podruhé se anděl postavil mezi vinice a potřetí do soutěsky. Tam už 
se osel nemohl vyhnout, proto padl na zem a odmítl pokračovat v cestě. Když dostal 
znovu od Bileáma bití, promluvil a hájil se. Tu se Bileámovi otevřely oči, také spatřil 
anděla a pochopil oslovo jednání. 
Jestliže chce Hospodin promluvit k lidu, dává své slovo moudrému muži. Ale jestliže 
chce poučit moudrého muže, dá promluvit oslovi. 
Kdo je tím oslem? Nikdy se vám nestalo, že jste si o někom pomysleli, že je blázen, 
osel, vůl? Moudrý muž, který nenaslouchá pozorně bláznům a oslům a bude je bít, 
sklidí hanbu, protože se nakonec ukáže, že se sám choval jako osel. Zatímco osel, 
který právě projevil sensus fidei, se může zachovat nepřirozeně moudře. Bileám to 
měl v hlavě srovnané, byl to dobrý člověk, žádný hlupák a byl pevně rozhodnutý 
pro dobro. Ať to osel chápe nebo nechápe.  
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Ale Bileám podcenil osla. Kdyby zkoumal, proč 
zvíře nechce pokračovat v cestě, možná by také 
uviděl Hospodinova anděla. Jenže Bileáma ani 
nenapadlo, že by měl oslu naslouchat. Stejně jako 
mnozí lidé nenaslouchají nikomu, o kom si myslí, 
že není na jejich úrovni. Mnoho lidí by mohlo mít 
na tričku nápis Je suis Bileam.  
A osel? Skoro každý světec byl takovým oslem, 
který uhnul z vyšlapané cesty a šel jinudy. A skoro 
každý svatý to schytal: Benedikta vyštval jeden 
kněz z města, Jana od Kříže chtěli karmelitáni vyloučit z řádu, o Terezii z Ávily 
papežský nuncius prohlásil, že je to neposlušná podvodnice, která škodí Církvi, 
o Brigitě Švédské říkali kněží, že tu severskou čarodějnici by bylo lépe upálit... Kdo 
je z pohledu dějin dnes za osla? 
A jak pozná moudrý muž, jestli osel jenom střečkuje nebo jestli mu brání v cestě 
Boží posel? To už Hospodin nechává na moudrém muži. Skutečně moudrý muž 
dovede rozlišovat. Muž, který se pouze považuje za moudrého, nemusí se jako 
moudrý jevit svým bližním, a už vůbec ne Bohu. 
Bileám už to ví a nedívá se s despektem ani na osly. Potřeboval takové ponaučení, 
aby nebyl nástrojem vlastní slávy, ale slávy Boží. Kéž bychom se i my poučili a začali 
naslouchat svým bližním, moudrým i bláznům. 
 

 Jitka Hosanna Štěpánková 

 

 Ráno Bileam vstal, osedlal oslici a vydal se na cestu s moabskými knížaty. Bůh vzplanul 
hněvem, když Bileam šel, a Hospodinův anděl se postavil na cestu, aby mu v tom 
zabránil. Bileam seděl na oslici a oba jeho mládenci byli s ním. Když oslice uviděla 
Hospodinova anděla, jak stojí na cestě s vytaseným mečem v ruce, uhnula z cesty 
a zamířila na pole. Bileam oslici bil, aby ji vrátil zpátky na cestu. Hospodinův anděl se 
postavil na úzkou cestu mezi vinicemi, po obou stranách byla zeď.  Když oslice uviděla 
Hospodinova anděla, přitiskla se ke zdi a přitiskla k ní i Bileamovu nohu; a Bileam ji 
znovu bil. Hospodinův anděl se opět přesunul a zůstal stát v úzkém místě, kde nebylo 
možno uhnout napravo ani nalevo. Když oslice uviděla Hospodinova anděla, lehla si 
pod Bileamem. Bileam se rozlítil a opět bil oslici holí. Tu otevřel Hospodin oslici ústa a 
ona řekla Bileamovi: „Co jsem ti udělala, že mě už potřetí biješ?“ Bileam řekl oslici: „To 
máš za to, že si ze mne děláš blázny! Kdybych měl po ruce meč, zabil bych tě!“ Oslice 
řekla Bileamovi: „Copak nejsem tvá oslice, na které jezdíš od svého mládí až dodnes? 
Udělala jsem ti snad někdy něco takového?“ Odpověděl: „Ne.“ Hospodin odkryl 
Bileamovi oči, a ten spatřil Hospodinova anděla, jak stojí na cestě s vytaseným mečem 
v ruce. Sklonil se a padl na tvář. 

Num 22,21-31 
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Výběr z připravovaných akcí 
Pouť sv. růžence s kláštery řádu 

Koná se ve všech klášterech mnišek po celém světě. U nás proběhla tato pouť 
v prosinci v Praze-Lysolajích a na 3. – 5. července je plánována v klášteře sv. Kříže 
ve Znojmě.  

První kapitula Laických sdružení 

První kapitula Laických sdružení sv. Dominika podle nové úpravy směrnic 
proběhne v Praze 11. – 13. 3. 2016. Podrobněji zde v čísle.  

Stálé studium 

Chcete-li se zúčastnit jarní části stálého studia, rezervujte si termín 9. 4. 2016, 
setkání proběhne v klášteře bratří v Olomouci. 

Setkání formátorů 

Letošní setkání formátorů 29. 4. – 1. 5. 2016 je trochu netradičně umístěno do 
Kašperských hor (http://domusmaria.cz). Podrobnosti budou uveřejněny 
v dubnovém čísle a v předstihu na webu http://laici.op.cz/ . 

Jubilejní pouť ke sv. Zdislavě 

Letošní pouť dominikánské rodiny ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí 
připadá na sobotu 28. 5. 2016. 

Dominikáni a světové dny mládeže v Krakově 

Světové dny mládeže 26. – 31. 7. 2016 v Krakově můžete navštívit spolu 
s dominikány. Podrobnější informace naleznete na 3. straně obálky. 

Historický kongres o počátcích řádu u nás 
Kongres proběhne ve dnech 29. – 30. 9. 2016 v pražském klášteře bratří v rámci 
Dominikánské 8. 

Den modliteb sv. růžence 

Nejen 7. 10. 2016, ale celý říjen je věnován modlitbě růžence. Na starosti jej mají 
jednotlivé místní komunity. 

Setkání dominikánské rodiny 

Letošní již 16. setkání dominikánské rodiny je domluvené na 15. 10. 2016. 

Závěrečná oslava Jubilea 

Rok Jubilea uzavřeme v České dominikánské provincii příští rok na svátek 
sv. Tomáše Akvinského 28. 1. 2017. 
 
Přehled všech akcí roku Jubilea najdete na http://www.op.cz/download/jubileum/jubileum-
program.pdf 

 

http://domusmaria.cz/
http://laici.op.cz/
http://www.op.cz/download/jubileum/jubileum-program.pdf
http://www.op.cz/download/jubileum/jubileum-program.pdf
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Dotyk krásy 2016 
Slovenská dominikánska rodina Vás opäť pozýva na Dotyk krásy 2016, ktorý sa 
uskutoční 19. - 21. februára. 
Rehoľa kazateľov si v roku 2016 pripomína 800 rokov od jej potvrdenia pápežom 
Honóriom III. A jednou z priorít našej rehole je aj kázanie prostredníctvom umenia.  
(Porov. Trogir 2013. čl. 55.) Tohtoročným Dotykom krásy chceme koncentrovať 
svoj pohľad na jednu z homílií Fra Angelica, ktorý farbami zachytáva slová o vtelení 
Slova a neustále ich udržiava prítomné pre bratov a medzi bratmi v San Marco vo 
Florencii. Farebné slová fresky Zvestovania. Tajomstvo viery, ktoré je srdcom nášho  
dominikánskeho života a teológie. 
Dotyk krásy sa uskutoční v nádhernej Banskej Štiavnici 19. – 21. februára 2016. 
Naše stretnutie slávnostne otvoríme na Starom zámku a bude pokračovať podľa 
priloženého programu.  
Účastnícky poplatok (strava, ubytovanie, pracovný materiál) je pre študentov 
30 eur a pracujúcich 45 eur. Ubytovanie bude zabezpečené v Skautskom dome 
sv. Juraja v Banskej Štiavnici a v iných penziónoch. Prosíme študentov, aby si 
doniesli spacák. V prípade, že si vyberiete hudobnú dielňu, prineste si vlastný 
hudobný nástroj. Váš záujem o účasť môžete do 10. februára 2016 záväzne 
potvrdiť v prihlasovacom formulári na stránke http://goo.gl/InQjhP. 
 
V priateľstve Fra Angelica sa na Vás tešia a o modlitbu prosia fr. Mannes Stanislav 
Marušák OP, sr. Blažeja Anna Furjeľová OP. 
 

Převzato z http:// www.dominikani.sk 

 

http://goo.gl/InQjhP
http://www.dominikani.sk/
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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. 

 
Jiří Pavlík: Svatý Jan Chrysostomos – Povzbuzení 

pronásledovaným 
 
První z textů, Quod nemo laeditur nisi a seipso (Nikdo nemů-
že utrpět újmu, leda sám od sebe), nabízí stoické řešení, že 
spravedlivý trpět nemůže, neboť nemoc, chudoba, vyhnan-
ství, smrt nejsou skutečným zlem a zdraví, bohatství, pocty 
a život nejsou skutečným dobrem. Druhý text, Ad eos qui 
scandalizati sunt (Těm, kdo se pohoršili), předkládá řešení 
ryze křesťanské, které vychází z nepoznatelnosti Božích 
záměrů, z víry v prozřetelnostní řízení událostí milujícím 
Bohem a z vědomí, že utrpení je jen zkouška a zárodek bu-

doucí odměny. Zejména druhý spis se dotýká také problému zla v církvi, neboť 
Janovi stoupenci a přátelé trpěli kromě konfiskace, vyhnanství, odloučení od blíz-
kých a jiných útrap také vnitřním bojem. Na sesazení jejich biskupa a na jejich 
pronásledování měly totiž lví podíl také církevní úřady a v takové situaci mohli být 
někteří z nich otřeseni i duchovně. 
 
„Tato kniha přináší komentovaný překlad obou těchto exilových spisů a dvě úvodní 
studie. Jedna z nich představuje život Jana Chrysostoma s důrazem na možné 
příčiny jeho konfliktu v Konstantinopoli a na průběh jeho exilu. V první kapitole líčí 
významné metodologické posuny, ke kterým došlo v chrysostomovském bádání 
v posledních letech, avšak v dalších kapitolách vychází z tradičního pojetí Janovy 
biografie, protože nové bádání dosud nepřineslo souvislý biografický narativ 
a pokoušet se o původní kritické přepracování Janova životopisu v rámci úvodu do 
překladu exilových spisů by nebylo zcela na místě. Druhá úvodní studie se 
soustředí na rukopisnou tradici obou textů a jejich literární charakteristiku 
a načrtává myšlenkový kontext, z něhož autor čerpal své argumenty a který je 
užitečný k pochopení hlavních témat obou spisů.“ 

(z úvodu J. Pavlíka) 

 

brož., 208 s., 249 Kč 

http://krystal.op.cz/
mailto:krystalop@volny.cz
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Ukázka z textu: 
 
 „Viděl jsi, že ani škoda na majetku, ani pomluvy, ani urážky, ani vyhnání do ciziny, 
ani choroby a zkoušky, ani to, co se zdá být ze všeho nejstrašnější, totiž smrt, 
neškodí těm, kdo to snášejí, nýbrž ještě více jim to prospívá. Ukaž mi, z čeho člověk 
trpí újmu, když z tohoto nikdo žádnou újmu nemá? Já se pokusím naopak dokázat, 
že těmi, kdo mají největší újmu a škodu a nevyléčitelně trpí, jsou lidé, kteří tyto věci 
páchají. Vždyť co může být ubožejšího než Kain, který tak zle naložil se svým 
bratrem? Co politováníhodnějšího než Filipova žena, která dala stít Jana? Nebo než 
Josefovi bratři, kteří ho prodali a poslali pryč do ciziny? Nebo než ďábel, který tolika 
neštěstími rozdrásal Jóba? Nejen za všechny ostatní úklady, ale hlavně za tento 
dostane řádný trest. Viděl jsi, jak i zde moje řeč dokázala více, než měla v plánu? 
Nejenže se tito trýznění muži od oněch úkladníků nedočkali žádné škody, ale vše se 
dokonce obrátilo na hlavu těch, kdo úklady 
strojí. Neboť ani bohatství, ani svoboda, ani 
život ve vlasti, ani ostatní věci, o kterých jsem 
mluvil, nejsou kvalitami člověka. Těmi jsou 
pouze správné činy duše. Když dojde ke škodě 
pouze na oněch věcech, kvalita člověka není ve 
skutečnosti nijak poškozena.“ 
 

(z listu Quod nemo laeditur nisi a seipso) 

 
   

Sv. Jan Zlatoústý 
Ioannés Chrýsostomos, Ιωάννης 
ο Χρυσόστομος,  
* okolo r. 347 v Antiochii,  
† 14. 9. 407, Komana v Pontu 
Jeden z nejvýznamnějších vý-
chodních katolických teologů 
a kazatelů přelomu 4. a 5. století, 
v letech 398-407arcibiskup Kon-
stantinopole. Zachovaly se nám 
stovky jeho homílií, úvah a listů, 
jejichž nejčastějším tématem je 
náprava společnosti. Právě díky 
řečnické a kazatelské zdatnosti 
byl k jeho jménu posmrtně při-
dán přídomek Zlatoústý.  
Je po něm pojmenována liturgie 
sv. Jana Zlatoústého, dnes nej-
častěji vysluhovaná východní 
liturgie, kterou upravil, vytříbil a 
uvedl do Konstantinopole.  
Východní církve ho řadí ho mezi 
tři svaté hierarchy (společně 
s Basilem Velikým a Řehořem 
z Nazianzu). Katolická církev ho 
počítá mezi učitele církve. Jeho 
ostatky byly křižáky v roce 1204 
odvezeny, ale v roce 2004 byly 
navráceny do Istanbulu. 
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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 

 

 
Pavel Zavadil ed.: Čeští jezuité objevují Nový svět 
Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián z let 
1657–1741. 

Argo, váz., 831 str., 498.– Kč 

 
Michaela Vlčková: Žehnání matky  
Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16. –21. století. 

Akropolis, brož., 216 str., 199.– Kč 

 
Kateřina Ptáčková: Kateřina ze Sieny na cestě ke svatořečení 

Univerzita Pardubice, brož., 213 str., 339.– Kč 

 
Marián Kuffa: Kazatelna život aneb v nebi najdeš prostitutky, vrahy i zloděje 

Cesta, brož., 78 str., 98.– Kč 

 
Marek Vácha: Příběhy z jiného vesmíru 

Cesta, brož., 107 str., 138.– Kč 

 
Otec Jeroným: Apofthegmata 1983 - 1990 

Triáda, brož., 120 str., 219.– Kč 

 
Walter J. Ciszek SJ: On mne vede 

Paulínky, váz., 303 str., 315.– Kč 

 
Svatý Augustin: Vyznání 
Slavná duchovní autobiografie v překladu pro 21. století. 

Karmelitánské nakladatelství, váz., 439 str., 590.– Kč 

 
Jitka Jonová: Theodor Kohn (1845-1915) 
Kníže-arcibiskup olomoucký, titulární arcibiskup pelusijský. 

CDK, váz., 371 str., 398.– Kč  

mailto:knihy-oliva@quick.cz
http://oliva.op.cz/
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VYZNÁNÍ SVATÉHO AUGUSTINA  
Vyznání (latinsky Confessiones) je název 
jednoho z hlavních děl sv. Augustina, jež napsal 
mezi lety 397–398. Vyznání jsou poměrně 
rozsáhlým filosoficko-autobiografickým spisem 
o 13 knihách, v nichž autor (tehdy již hipponský 
biskup) líčí své bolestné hledání moudrosti 
a cestu ke křesťanské víře (knihy I-IX) a zamýšlí 
se nad otázkami paměti (kniha X), času (kniha 
XI), smyslu starozákonní knihy Genesis 
a soupodstatností Trojice (knihy XII-XIII). 
 
Tato slavná kniha svatého Augustina je stálicí 
na pomyslném nebi duchovní literatury. Nyní 
vychází nový překlad pro čtenáře 21. století, 
doplněný o odborný úvod, vysvětlivky 
a rejstříky.  
 
Přeložili Ondřej Koupil, Marie Kyralová a Pavel Mareš 
Úvod a poznámky napsal David Vopřada. 
 
  

Veliký jsi, Hospodine, a veškeré chvály hodný, tvá moc je veliká a tvá moudrost bez 
míry. A tebe chce chválit člověk, částečka tvého stvoření, člověk, který vleče 
břemeno své smrtelnosti, svědectví hříchu a svědectví toho, že se stavíš proti 
pyšným. A přece tě chce člověk, částečka tvého stvoření, chválit. Ty ho povzbuzuješ, 
aby tě s radostí chválil, neboť jsi nás stvořil pro sebe a nepokojné je naše srdce, 
dokud nespočine v tobě.  

I 1, 1  

 
 
Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak starobylá i tak nová. Pozdě jsem si tě zamiloval. 
A pohleď: tys byl uvnitř a já venku a hledal jsem tě tam a napadal jsem, já hrozný 
člověk, to krásné, co jsi stvořil. Tys byl se mnou, a já jsem s tebou nebyl. Ta krásná 
stvoření mě držela daleko od tebe, a přitom, kdyby nebyla v tobě, nebyla by vůbec. 
Volal jsi a křičel a prolomils mou hluchotu; leskl ses a zářil a zahnals mou slepotu; 
vydával jsi vůni a nadechl jsem se a vzdychám po tobě; okusil jsem tě a hladovím 
a žízním po tobě; dotkl ses mě a vzplanul jsem po tvém pokoji.  

X 27, 38 
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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  

 

Rozpravy u dominikánů 
Letošní cyklus rozprav si klade za úkol hledat odpovědi na obtížné otázky okolo 
víry, se kterými se často setkáváme. 

4. února 2016 od 19.30 Trpí Bůh našimi hříchy? 
Odpovídat budou Ludvík Grundman OP, Vojtěch Novotný. 

18. února 2016 od 19.30 Katolický rozvod?  
Damián Němec OP bude hovořit o změnách v manželském právu, které zavedl 
papež František. 

3. března 2016 od 19.30 Kolik stojí odpustky?  
Moderuje Filip Boháč OP 

17. března 2016 od 19.30 Stvořil milosrdný Bůh peklo?  
Moderuje Benedikt Mohelník OP 

31. března 2016 od 19.30 Sex za branami ráje? 
Moderuje Filip Boháč OP 

 
Dominikánský knižní salón 
Večerní klub čtenářů nakladatelství Krystal OP. Každý přítomný je aktivním 
spolutvůrcem večera. 

17. února 2016 od 19.30 Sensus fidei v životě církve.  
Nad překladem dokumentu mezinárodní teologické komise. Hostem bude 
překladatel Ctirad Václav Pospíšil. Moderuje Benedikt Mohelník OP. 

9. března 2016 od 19.30 Jan Chrysostomos v exilu 
Moderuje Jiří Pavlík. 

 
Literární večery 

25. února 2016 od 19.30 Krok do tmavé noci 
Miloš Doležal uvede svou novou knihu o P. Josefu Toufarovi. Dalšími hosty budou 
Helena Marjanovičová, Tomáš Petráček a Petr Pithart. 
 
 

http://dominikanska8.cz/
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Možnost ubytování v CSOŠ Bojkovice  
Ubytování v prostorách domova mládeže v malebném prostředí Bílých Karpat 
(Východní Slovácko). Vhodné pro rodinné pobyty, sportovní soustředění; letní 
tábory; umělecká soustředění; pro cyklisty; ekologické pobyty apod.  
 
Cena od 150,- Kč osoba/noc. 
Ubytování možné v období červenec a srpen. 
 
K dispozici jsou: 

• dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje – celková kapacita 35 lůžek 
• sociální zařízení (koupelna i WC společné na patře). 
• „čajová kuchyňka“ pro malé občerstvení 
• pro větší skupiny možnost zapůjčení kuchyně a jídelny 
• Wi-fi připojení zdarma k dispozici. 

     
Pro ubytované hosty k dispozici hřiště, které je součástí areálu domova mládeže. 
 
Adresa:   
Husova 537 
687 71 Bojkovice 
 
Informace a rezervace:  
Vojtěcha Beránková 
ubytovani.bojkovice@gmail.com 
731 625 935 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více na 
http://www.borovice.cz/ubytovani/csos-bojkovice-domov-mladeze/  
https://www.cirkevnituristika.cz/csos-bojkovice-domov-mladeze  
 

http://www.borovice.cz/ubytovani/csos-bojkovice-domov-mladeze/
https://www.cirkevnituristika.cz/csos-bojkovice-domov-mladeze
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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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