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Vážení čtenáři,
dovolte mi tentokrát poněkud osobní
pohled na události, o nichž je v tomto
čísle řeč. Napadají mě dvě klíčová slova:
první a laikát. Proč? Protože pro nás
dominikánské laiky to bylo, podle mě,
důležité období. První kapitula. Prvně
více než jen na jeden den. Volba nového
moderátora v prvním skrutiniu a volba
rady provinčního moderátora rovněž
v prvním skrutiniu. Dodejme, že jsme
volili čtyři členy a bylo to poprvé.
Prvně, i když ne tak úplně doslova, jsme
si vytyčili směr a konkrétní úkoly na
následující čtyřletí.
Ale nejen kapitula se váže k Laickým
sdružením. I přednáška v rámci stálého
studia má za téma laikát a přišla na něj
řeč i při besedě s magistrem řádu, ke
které se vrátíme ještě někdy příště.
Jistě tedy pochopíte, proč jsme tomuto
tématu věnovali tolik prostoru a navíc
i tento sloupek. Vy však neopomeňte též
věnovat pozornost i dalším zprávám
z naší dominikánské rodiny .
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Nový web o historii Řádu kazatelů
V roce oslav 800. výročí od založení dominikánského řádu, u příležitosti kanonické vizitace bratří
a sester působících v České republice magistrem
řádu Brunem Cadoré, byla spuštěna česká verze
stránek věnujících se 800leté historii této řeholní
rodiny.
Na adrese http://800lethistorie.op.cz naleznete zejména obsáhlou sekci věnovanou
zakladateli řádu svatému Dominikovi, zahrnující kromě podrobného životopisu
a vypravování o jeho zázracích také bohatý obrazový doprovod, dále pak šest videí
věnujících se svatým dominikánským místům, hagiografický katalog dominikánských světců a v neposlední řadě i životopisné informace o dalších významných
osobnostech, vzešlých z kazatelského řádu (papežové, kardinálové, teologové papežského domu apod.).
Stránky vycházejí z francouzské předlohy, zpracované bratrem Augustinem Laffay
předním historikem dominikánského řádu, a jsou průběžně doplňovány. Zveřejněny byly ve výroční den úmrtí svatého Tomáše Akvinského (7. 3.), vynikajícího
kazatele radostné zvěsti i teologa a jednoho z nejvýznamnějších následovníků
svatého Dominika.
Fr. Gabriel Malich OP

Výstava k 800. výročí
Koncem minulého roku, v prosincovém čísle, jsme otiskli článek o putovní výstavě
Svatý Dominik a jeho následovníci – 800 let duchovního dobrodružství
(http://opusculum.op.cz/2015/OPusculum1512.pdf). Náhled výstavy umístěné
v kapli sv. Zdislavy v Praze a reprodukci panelů si můžete rovněž prohlédnout na
https://picasaweb.google.com/104132940471351732531/SvatyDominikAJehoNa
sledovnici800LetDuchovnihoDobrodruzstvi. Nyní přinášíme pár aktualit o uskutečněných prezentacích a plánech na letošní rok.
Po představení výstavy v pražském a olomouckém konventu ji bylo možné shlédnout v pražské katedrále na Hromnice při příležitosti setkání řeholníků a řeholnic.
Následně byla instalována na teologické fakultě JU. Na vernisáži zahájili výstavu
tehdejší děkan doc. Tomáš Machula a P. Alvarez Kodeda OP.
Druhé pare výstavy je možné nyní až do 15. dubna shlédnou v Muzeu Bojkovska
(http://muzeumbojkovska.cz/downloads/dominikani.pdf). Fotogalerii z vernisáže
výstavy, o kterou se zasloužily kongregační sestry, můžete shlédnout na webových
stránkách http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/94a1f69c-8452-4a50-8b8beb0e507b1890.
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Průběžně aktualizovaný přehled míst, kde je možné výstavu navštívit, najdete na
stránkách provincie v sekci věnované výročí (http://op.cz/?a=542):
Praha
Olomouc
Praha
České Budějovice
Plzeň
Bojkovice
Luhačovice
Ústí nad Labem
Jablonné
Prostřední Bečva
Rožnov p. R.
Blansko
Uherský Brod
Uherský Brod
Šumperk

Klášter
Klášter
Katedrála
TF JU
Klášter
Muzeum
Kostel
Klášter /Farní kostel
Klášter
Kostel
Kostel
Kostel
Muzeum
Klášter, farní kostel
Kostel

15. 11. 15 — 31. 12. 15
15. 11. 15 — 31. 12. 15
2. 2. 2016
9. 2. — 14. 3. 2016
15. 3. — 15. 4. 2016
24. 2. 16 — 15. 4. 16
16. 4. 16 — 30. 4. 16
16. 4. — 21. 5. 2016
22. 5. — 30. 6. 2016
14. 5. 16 — 5. 6. 16
6. 6. 16 — 19. 6. 16
8. 9. 16 — 19. 9. 16
23. 9. 16 — 2. 10. 2016
3. 10. 16 — 15. 10. 2017
v létě

Z vernisáže v Muzeu Bojkovska. Foto: Martina Mošťková
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Vizitace magistrem řádu
Na přelomu února a března (28. 2. – 6. 3. 2016) zavítali do naší vlasti magistr řádu,
bratr Bruno Cadoré, se svým sociem pro střední a východní Evropu, bratrem
Krzysztofem Poplawskim, aby vykonali kanonickou vizitaci České dominikánské
provincie.
Po úvodním setkání s provinční radou, bratři Bruno a Krzysztof postupně navštívili
všechny fungující komunity bratří (Praha, Jablonné, Plzeň, Olomouc) a mnišek
(Lysolaje, Znojmo – Uherský Brod). Na každém místě se nejprve setkali s komunitou a poté osobně s jednotlivými bratry, či sestrami. V Praze a Olomouci bylo
navíc připraveno společné setkání s dalšími členy dominikánské rodiny – kongregačními sestrami, zdislávkami, zástupci Laického sdružení svatého Dominika.
Sobotu věnovali setkáním s různými komisemi a radami, které pracují na úrovni
provincie (Komise pro intelektuální život, Formační rada, Ekonomická rada).
Program vizitace uzavřelo opětovné setkání s provinční radou.

Foto: Tobiáš Kučera

Dojmy z vizitace, nakolik mohu soudit na základě pobytu magistra v Olomouci, jsou
veskrze pozitivní. Bratr Bruno nejprve dostál očekáváním nepříliš mluvného
člověka – to se při setkání s komunitou i v osobních setkáních projevovalo někdy až
urputným nasloucháním. Nicméně v průběhu návštěvy, a zvláště při a po setkání
s členy dominikánské rodiny, se rozpovídal, přičemž na položené otázky odpovídal
důkladně, podnětně a často i s jistým nadhledem. Mluvil zvláště o důležitosti
vytrvalého studia, které je nezbytné jak pro plodný dialog s lidmi, kteří žijí kolem
nás, tak také kvůli možnosti seriózně analyzovat problémy dnešního světa, včetně
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jejich kořenů, a napomáhat při hledání jejich řešení. Také o rozmanitosti přítomné
v řádu mluvil, stejně jako o nutné odvaze vyjít ze zajetých kolejí, abychom mohli
věrněji plnit naše kazatelské poslání.
S postupujícím časem jsme si uvědomovali stále bezpečněji, že jeho urputné naslouchání je ve skutečnosti velice pozorné a vnímavé, že je bratrem docela normálním
(nejen proto, že nenosí bílé ponožky) a především toužícím po dobru – jak řádu, tak
i jednotlivých bratří. Nejasná očekávání z počátku vizitace se tak nakonec přetavila
v prostou radost ze setkání s „velkým“ bratrem a v povzbuzení pro dominikánštější
život v naší provincii.
Fr. Gabriel Malich OP

Fotografie Tobiáše Kučery, které byly
pořízené během návštěvy magistra
řádu v Olomouci, jsou veřejně dostupné ze stránek olomouckého konventu
(odkaz přímo na galerii naleznete pod
článkem).
Při setkání s dominikánskou rodinou
v Praze pak vedle osobních otázek,
týkajících se např. toho, jak lékařské
vzdělání a praxe ovlivnily jeho povolání, zazněly i dotazy týkající se místa
laiků v dominikánské rodině, otázky
vzájemné spolupráce v rámci řádu
a formace asistentů. Z tohoto setkání
je dostupný zvukový záznam, a tak
doufáme, že se v některém z příštích
čísel k němu budeme moci vrátit.
Fr. Bruno Cadoré poskytl běhemsvé
návštěvy zajímavý rozhovor i Katolickému týdeníku. Ten si můžete přečíst
např. na jeho webových stránkách
(http://www.katyd.cz/clanky/nezab
ydlovat-se-v-pohodli-tradic.html).
-jjb

https://photos.google.com/share/AF1QipPsK5a7SyqsZQ0K3oqV7ATFnXr4bC6WUbTDxZTXZrsIdE9wcDmhOy9I1sGa1hMVw?key=Tm1zQnVhaGt
ZeXZiOF9ndGxsTGxWTk9rMEtiODd3 .
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Stálé studium
Milí bratři a sestry,
zvu Vás na naše plánované setkání stálého studia v jarním termínu (sobota před
3. nedělí velikonoční), letos dne 9. dubna 2016, do Olomouce.
Téma letošního roku je Jubileum řádu. Po přednášce fr. Benoît-Dominique de La
Soujéole OP na podzim v Praze o řeholním zasvěcení bude mít druhá přednáška
fr. Hyacinta Ullmana OP letos na jaře téma
Rozvoj chápání dominikánského laikátu.
Pro odpoledne fr. Pavel Mayer OP naplánoval pro bratry společný program:


Buď se zúčastnit prohlídky Veteran arény, což je malé technické muzeum
v Olomouci soustředěné zvláště na starobylá auta – veterány, ale ne jenom
(http://www.veteranarena.cz/cs/). Součástí expozice bývá mimo jiné
i obrazová galerie.
 Druhým možným navazujícím bodem programu je bratrské (a sesterské)
posezení ve Svatováclavském pivovaru u dobrého moku.
Odcházet budeme z konventu po rekreaci.
Časový plán dne bude takto (změna vyhrazena):
7.00 ranní chvály s hodinkou četby + rozjímání (v kostele)
8.10 snídaně
9.00 přednášky s ukázkami textů
11.45 sexta
12.00 oběd, po něm rekreace
po rekreaci eventuální společný program
po něm možnost osobních setkání nebo odjezdu
17.30 růženec, 18.00 konventní mše sv., po ní nešpory, vše v kostele; pak večeře.
Nahlášení jmen účastníků kvůli stravě prosím do úterý 5. 4. 2016, dále jména
bratří, kteří by chtěli ubytování (s upřesněním odkdy dokdy) též do úterý 5. 4. 2016
fr. Damiánu Němcovi – damian@op.cz.
Vezměte si s sebou, prosím, české breviáře.
Prosím a žádám představené, aby umožnili a zajistili účast bratří, zvl. těch, kteří
jsou vázáni tímto studiem.
Těším se na viděnou.
fr. Damián Němec OP
regent studií
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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 později zahájil řádová studia v toulouské provincii – Bordeaux
(filosofie) a Toulouse (teologie). Slavné sliby složil 10. 8. 2013,
na jáhna byl vysvěcen 6. 7. 2014. Od návratu do české provincie v roce 2015 působí v konventu v Praze.
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Česlava Talafantová: Hold sv. Zdislavě
Přijměte srdečné pozvání na výstavu díla s. Česlavy Talafantové OP, která bude
probíhat od května do října 2016 v klášteře bratří dominikánů v Jablonném
v Podještědí. Vernisáž se uskuteční v neděli 15. 5. 2016 v 11:15, při ní bude
výstava slavnostně zahájena provinciálem fr. Benediktem Mohelníkem OP, pod
záštitou o. b. Jana Baxanta, a též hejtmana libereckého kraje a města Jablonného.
Všichni jste co nejsrdečněji zváni.
Sestra Česlava Talafantová se narodila
15. března 1942 v Brně na Žlutém Kopci do rodiny lékaře a učitelky. Matka,
učitelka kreslení a matematiky, rozpoznala již v útlém dětství dceřin výtvarný
talent, který podporovala. Česlava po
ukončení základní devítileté školy nastoupila na čtyřleté maturitní studium
na proslulé Hollarově grafické škole
v Praze. Na škole, i přes ideologickou
výměnu pedagogů, získala ještě kvalitní
kreslířskou a řemeslnou průpravu. Po
maturitě odmítla své dílo přizpůsobovat potřebám socialistického realismu
a začala studovat v Praze na Vysoké
škole zemědělské. Vedle studia si přivydělávala kreslením pro časopis Svět
v obrazech a nadále kreslila „všude
a všechno“. Po absolvování vysoké
školy musela kvůli vážným zdravotním
problémům opustit zemědělství a nastoupila jako kastelánka na hrad Bezděz a později na Lemberk. Na Lemberku
pracovala osm let a také zde po dlouhém hledání našla víru v Boha. V roce 1971
vstupuje do postulátu, což znamená zásadní tematický obrat v jejím díle. V roce
1975 intenzivně pracuje na pozoruhodných iluminovaných obrazech k misálu, kde
vedle klasicky zpracovaných témat křesťanské ikonografie odvážně pracuje
s dobovými a místními reáliemi a symboly socialistické totalitní společnosti. V roce
1976 vstupuje do noviciátu a odchází z Lemberka k sestrám do Jablonného
v Podještědí a nastupuje do továrny jako seřizovačka. V době noviciátu se tvorbě
nevěnuje. Od revoluce v roce 1989 žije v klášteře ve Střelicích u Brna, kde i přes
zdravotní problémy, ve své malé dílně, stále tvoří pro potřeby řádu a radost sester.
Sestra Česlava Talafantová OP za celý život ilustrovala a autorsky se podílela na
vzniku nejméně dvou desítek dětských knih, her, drobných přání, brožur apod.
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V centru jejího uměleckého zájmu se nachází již čtyři desetiletí katolická duchovní
tématika. Nejintenzivněji se ve svých kresbách a cyklech věnovala sv. Zdislavě a její
legendě. S. Česlava pracuje na svých dílech soustředěně s podrobným studiem
dobových reálií, ikonografie a literatury. Hlavním autorčiným vyjadřovacím
prostředkem je realistická kolorovaná kresba, se kterou zachází virtuózně. Asi
nejcharakterističtějším znakem autorčiny kresby je, i vedle výrazné barevnosti,
snaha o řešení jasně popsaného děje s celou řadou pro něj důležitých detailů
a vedlejších dějů. Tyto děje souvisí převážně s křesťanskou ikonografií, jasně
daným příběhem, k jehož výtvarnému řešení autorka přistupuje jemně, ale nekonvenčně. Dalším typickým momentem v její tvorbě je silná citlivost vůči svému
bezprostřednímu okolí a až kategorické odmítání originálního uměleckého gesta
a začlenění se do vývojové struktury umění. Tyto okolnosti staví dílo Česlavy
Talafantové mimo doznívající modernistické tendence a dobové módní trendy, což
se pohledem postmoderního vnímání světa jeví jako podstatný a nepřehlédnutelný
odkaz a postoj. Česlava Talafantová vedle rozsáhlého ilustrátorského díla za svůj
život vytvořila několik drobných dřevěných a sádrových plastik a na dvě desítky
maleb na plátně.

Křížová chodba dominikánského konventu v Jablonném
(http://www.centrumzdislava.eu/cz/fotogalerie/category/116-zdislava-svatorecena-21-5-2015)
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Závěr Roku zasvěceného života v Římě
Na konci ledna jsem měla možnost se zúčastnit programu k ukončení Roku
zasvěceného života v Římě. Jsem kandidátkou sekulárního institutu Dílo blažené
Zdislavy a na pouť jsem jela s podporou Díla a díky naší představené sestře
Bernadettě ještě s druhou kandidátkou Věrkou. Obě dvě jsme jely s obavami, protože ani jedna nejsme moc jazykově vybavené. Ale řekly jsme si, že to navzájem
nějak zvládneme. Já už jsem v Římě byla, ale všechna ta známá místa jsme tenkrát
velice rychle prošli, a tak bych rozhodně nemohla nikoho provázet. Bydleli jsme na
Velehradě, který se dva roky opravoval, a my jsme tak byly první, ještě neoficiální
návštěvníci. Celou tu dobu jsme s Věrkou byly pod ochranou čtyř sester z kongregace Školských sester de Notre Dame. Kromě nás se ještě programu v Římě
zúčastnily řeholnice: Školské sestry de Notre Dame, Kongregace Milosrdných sester
III. řádu sv. Františka z Opavy, boromejky a Školské sestry sv. Františka. Boromejkám vděčíme za to, že jsme měly vlastní překlad z italštiny do českého jazyka,
neboť si vypůjčily v Čechách mobilní zařízení a my jsme mohly ve speciálních
sluchátkách poslouchat svůj rodný jazyk od sestry Pauly, která žije v Římě
v Nepomucenu.
Program poutě byl naplánován od čtvrtka 28. 1. do úterý
2. 2. 2016. Začínali jsme večer
vigilií v bazilice sv. Petra ve
Vatikánu. Tam jsme měly
pěkný zážitek. Sedly jsem si
se sestrami na první řadu jednoho bloku židlí v boční lodi
u oltáře sv. Václava. Najednou
se před námi objevili dva italští pracovníci a jeden z nich
nás zvedal ze židlí se slovy:
„Presto, presto.“ A naznačoval nám, ať rychle odcházíme. My jsme nechápaly, co se
děje a kam nás posadí. Dovedli nás však do první řady na pěkné a pohodlné
polstrované židle, kde jindy sedají kardinálové apod. Takže jsme vše měly z první
ruky, ale také jsme byly neustále v objektivu kamery.
Bylo tam kolem 5000 řeholnic a řeholníků, zasvěcených panen, členů různých
sekulárních institutů a také členů kontemplativních řádů, což není obvyklé. Části
programu se konaly v Aule Pavla VI., v Institutu sv. Augustina (který je vedle
Vatikánu), na Lateránské univerzitě či v dalších třech papežských bazilikách i jinde.
Bylo pro mě silným zážitkem v tak „barevné“ skladbě povolání vnímat, že si mě
a mnohé jiné vyvolil Pán k následování. A barevní jsme skutečně byli, bylo totiž
zajímavé vidět kromě našich nejčastějších barev řeholních hábitů jako je bílá
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a černá, hábity růžové, bledě modré, fialové, vínové či zelené. Nasávala jsem do sebe
nadšení a radost z ostatních sester a bratří.
Účastnili jsme se různých přednášek, nejčastěji jsme však slyšeli, že si nás vyvolil
Pán a máme být radostní, tvořiví v předávání evangelia a ve službě jiným a otevření
různým situacím a světu. Máme se vracet ke kořenům našich zakladatelů a k charizmatu našeho společenství. Máme si být vědomi, s jakým cílem řád, institut zakládali,
nemáme je ale kopírovat, nýbrž jednat s ohledem k dnešní době a jejím potřebám.
Na Lateránské univerzitě jsme např. slyšeli přednášku o interakci kultur v řeholních společnostech. Byla jsem ve skupině anglicky mluvící, kde bylo hodně
černochů a vůbec zasvěcení z různých koutů světa. A tak bylo inspirující slyšet, jaké
překážky musí mnohdy překonávat, a přesto jsou věrní Pánu a otevření a radostní
podle evangelia.
V pondělí v poledne přišel mezi nás do auly papež František. Hlavně jeho slova byla
povzbudivá, vždyť jako řeholník a v nynější době nejvyšší představitel církve dobře
ví, o čem mluví a o čem je zasvěcený život. A tak nám připomínal, ať máme vždy na
paměti, že je pro nás největší bližní sestra či bratr v komunitě. A také přítomné řády
a instituty povzbuzoval, když říkal, ať se nebojí budoucnosti, když nemají dorost
a přirovnával je ke stromu a nedostatek nových povolání k zimě. Jako strom si
v zimě odpočine a nabere síly na nové jaro, aby s novou krásou rozkvetl a dával
plody, tak také společenství zasvěceného života někdy prochází takovou „zimou“
a pokud má dobré kořeny, znova se rozroste.
V úterý dopoledne jsme na tři velké skupiny konali kající pouť Božího milosrdenství do jedné z velkých bazilik. Já jsem byla v bazilice Santa Maria Maggiore.
V procesí jsme se modlili všech sedm kajících žalmů a litanie ke všem svatým, které
jsme již dokončili v bazilice. A navečer ve Svatopetrské bazilice jsme byli na mši
svaté ze svátku Uvedení Páně do chrámu se Svatým otcem. Bylo nás kolem 11 000,
takže většina seděla venku. Počasí bylo ten večer celkem dobré, takže se to dalo
vydržet. Jinak v té době bylo podobně jako u nás. I když jsme nebyli vevnitř
v bazilice, nevadilo to, bylo to stejně pěkné. Na konci vyšel papež ven, aby i tam
k přítomným promluvil. Myslím, že mluvil přímo ke mně, když říkal, že každý
máme své místo v církvi a ať se nebojíme setrvat na tom určitém místě, neboť tam
s námi Bůh počítá.
Nedá se všechno sdělit ústně, natož písemně. Ještě jeden velký zážitek jsem prožila,
a sice když jsme mohli vkleče vyjít Svaté schody, které jsou naproti Lateránské
univerzitě. Zpáteční cesta byla těžká, ne proto, že jsme jeli asi dvacet hodin
v autobuse, ale kvůli tomu, že jsem si uvědomovala, jak je nesnadné otvírat se vůči
lidem ve svém okolí a vidět v každém Krista. Ale zároveň jsem se i těšila domů
k těm „svým lidem a starostem“, neboť výzva je to veliká a odměna ještě větší. Pánu
Bohu díky.
Mgr. Iva Hojková
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Provinční kapitula LSSD 2016
Ve dnech 11. – 13. 3. slavila Laická sdružení sv. Dominika svou historicky první
kapitulu v pražském konventu bratří. Zázemí účastníkům poskytly sestry na Černé.
Kapitula měla za úkol zvolit provinčního moderátora a nově i jeho radu, zvážit jak
dále s formací a určit směr, kterým se bude laikát ubírat v následujících čtyřech
letech. Závěry kapituly a postřehy kapitulářů přinášíme dále v tomto čísle. Zde jen
zmiňme, že kapitula zvolila provinčního moderátora v prvním skrutiniu, radní
v prvním skrutiniu a přesto, že trvala celý víkend, zdálo se, že práce je více než času.
Díky píli všech se ale vše zvládlo. Na úvod tedy pár slov nového moderátora:
Milé sestry a bratři,
na kapitule Laických sdružení svatého Dominika jsem byl zvolen provinčním
moderátorem laiků, a to překvapivě již v prvním kole voleb. Beru to jako velký
závazek. Se stejnou rychlostí byla k údivu všech zvolena i rada moderátora. Aniž
bychom brali ohled na jakékoli kvóty, povedlo se, že jsou v ní rovnoměrně
zastoupeny regiony republiky, dokonce i poměr pohlaví je přímo ukázkově
vyrovnaný. Z prvních jednání této rady, která proběhla ještě v rámci kapituly, jsem
nabyl dojmu, že to bude tvořivá a akceschopná skupina.
Pro ty z Vás, kteří mě neznají: Je mi 55 let, máme 5 dětí a zatím 8 vnoučat. Jsem
členem místního sdružení ve Všerubech. Naše sdružení se snaží apoštolovat na
tvrdém úhoru Sudet, primárně se věnujeme pomoci v pastoraci. V „civilu“ máme
s manželkou (která je také členkou sdružení) malou zahradnickou firmu.
Celé jednání naší kapituly mě naplnilo radostí. Myslím, že zvolený způsob delších
kapitul se – alespoň v tomto případě – osvědčil. Panovala skvělá, a přitom pracovní
atmosféra. Vždy mě nadchne toto společenství lidí, kteří jsou naladěni na stejnou
frekvenci, kteří podobně myslí.
Z rozhovorů se zástupci různých sdružení jsem získal dojem, že místní sdružení žijí
bohatým životem. Na první pohled se zdá, že se v dominikánském laikátu nic
neděje, ale při podrobnějším zkoumání se ukazuje, že tato větev dominikánské
rodiny kvete krásnými květy modliteb, práce a pomoci. Jen jsou tyto květy až příliš
od sebe vzdálené a oddělené. Moc bych si přál, aby – když už jsem tím zahradníkem
– tvořily bohatá květenství a kvetoucí záhony. Kéž bychom tak, jak dokážeme
pracovat „doma“ ve svých sdruženích, dokázali pracovat také společně za celou
provincii. Vyžaduje to větší spojení s ostatními sdruženími laiků i s ostatními
větvemi dominikánské rodiny. Využijme všech prostředků komunikace a dávejme
o sobě vědět, abychom vytvářeli skutečně jednu rodinu.
Prozatím se snažím rychle se seznámit se všemi svými povinnostmi. Moc rád bych
Vás všechny poznal. Doufám, že se mi postupně podaří navštívit alespoň většinu
místních sdružení a podpořit je v jejich činnostech.
Přeji Vám všem Boží požehnání pro vaše konání. Modleme se za celou dominikánskou rodinu a za to, abychom byli její platnou částí.
Miroslav František Falkenauer
provinční moderátor LSSD
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Závěry kapituly LSSD
Kapitula podle článku 55 partikulárních směrnic, podle odstavce a) zvolila provinčním moderátorem
Miroslava Františka Falkenauera.
Podle odstavce b) zvolila 4 členy rady provinčního moderátora, a to:
Jana Jáchyma Beneše
Evu Imeldu Fuchsovou
Radovana Michaela Plška
Martu Luzarovou
Podle odstavce e) se usnesla na těchto apoštolských cílech:
 Velkým problémem LSSD je neznalost činnosti ostatních větví řádové rodiny.
Navrhuje využít Kazatelské středisko řádu jako platformu, na které by byla
organizována spolupráce laiků a ostatních větví dominikánské rodiny
v provincii na společných dílech
 Dalším problémem je, že není známa činnost jednotlivých MS. Kapitula vyzývá
jednotlivá MS, aby o své činnosti informovala prostřednictvím OPuscula
a vlastních webových stránek LS (http://laici.op.cz). Vyzývá MS, aby
organizovala pravidelné povinné exercicie jako regionální setkání několika
blízkých MS.
 Kapitula projednala problémy spojené s výkonem oficií asistentů sdružení.
Vyzývá MS, kterých se to týká, aby během následujícího půl roku zvážila, zda
by z různých důvodů (např. vzdálenosti, vytíženosti asistenta, nejednoty s řádem) nebylo vhodné změnit obsazení oficia asistenta, a případně projednala
změnu s provinciálem.
 Kapitula vybízí k dialogu s bratry na téma vztahu laikátu a bratří a formace
bratří, aby byli způsobilí k vykonávání oficia asistenta laických sdružení.
 Kapitula vyzývá, aby se jednotlivá MS podílela na apoštolské a pastorační aktivitě farností a aby otevřela svá setkání i nečlenům dominikánského laikátu, jak
se již na mnoha místech děje.
 Kapitula vyzývá MS, aby ve svých modlitbách pamatovala na aktivity dominikánské rodiny.
 Kapitula touží využít potenciál sdružení, která se nezapojují do aktivního apoštolátu (např. z důvodů vysokého věku). Vyzývá radu provinčního moderátora
i členy LSSD, aby se pokusili tato sdružení zapojit do konkrétních apoštolských
projektů, např. prostřednictvím modlitby.
 Kapitula vyzývá jednotlivá MS, aby se dle svých možností zapojila do programu putovní výstavy k 800. výročí řádu (kontakt: jachym@op.cz), aby pozvala
mládež k účasti na Světových dnech mládeže Krakov 2016 v rámci skupiny
„Do Krakova s dominikány“ (kontakt: krakov2016@op.cz).
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 Kapitula vyzývá všechna MS, aby přijala za své poutní místo v Jablonném a aby
se aktivně podílela na utváření centra pro rodiny, které by zde mělo vzniknout.
Podle odstavce f) partikulárních směrnic se kapitula usnesla na těchto bodech
noviciátní a stálé formace:
 Pro formulaci cílů noviciátní formace sestaví rada provinčního moderátora
pracovní skupinu formátorů z MS a pověří jednoho jejího člena, aby získal od
těchto formátorů zkušenosti a materiály. Z nich připraví podklady k programu
noviciátní formace, kterými se bude zabývat příští kapitula.
 Kapitula vytyčila čtyřletí obnovy dominikánské laické formace (ČODLF) podle
sloupů dominikánské spirituality: modlitba, společný život, studium a apoštolát. Pověřuje radu moderátora, aby sestavila tematické body pro pravidelná
setkávání MS pro každý tematický rok ČODLF. Dokument by měl obsahovat
podněty pro 8-10 setkání MS ke každému ze 4 témat, např. ve tvaru úryvek
Písma sv. – meditace – řádový světec – otázky k tématu (ev. z tématu plynoucí). Tento dokument rada sestaví do září 2016 a bude ho uveřejňovat
postupně na stránkách OPuscula. Časové rozvržení:
i. září 2016 – červen 2017 Modlitba
ii. září 2017 – červen 2018 Společný život
iii. září 2018 – červen 2019 Studium
iv. září 2019 – květen 2020 Apoštolát (předpokládá se kapitula v červnu)
Podle odstavce g) ponechává výši kontribucí v částce 120 Kč na rok za člena se
splatností do 30. června každého roku.
Podle odstavce h) schvaluje finanční limity pro nakládání s majetkem a finančními
prostředky takto:
 pro MS – vzhledem k tomu, že nemají právní subjektivitu, nenakládají
s majetkem,
 pro ekonoma LS – nenakládá samostatně s majetkem,
 pro provinčního moderátora – 30.000,- Kč,
 pro provinčního moderátora s radou – 50.000,- Kč.
Podle odstavce i) projednala a schválila činnost provinčního moderátora za uplynulé období a zprávu ekonoma LS za minulé období.
Podle odstavce j) stanovuje úkoly pro moderátora a radu moderátora:
 projednat s ostatními větvemi dominikánské rodiny využití Kazatelského
střediska jako platformy pro spolupráci na společných dílech,
 sledovat a podporovat regionální setkání členů blízkých MS v rámci každoročních exercicií,
 projednat s provinciálem obsazení jednotlivých oficií asistentů MS
a spolupracovat na formaci asistentů MS,
 vyhledávat „nečinná“ MS a zapojit je do života řádu modlitbou,
14

LAICI


vytvořit dokument podnětů pro setkání MS v rámci čtyřletí obnovy dominikánské laické formace,
 sestavit skupinu formátorů MS a pověřit jednoho jejího člena k sestavení
programu noviciátní formace podle podnětů těchto formátorů,
 zjistit a zmapovat možnosti jednotlivých MS z hlediska jejich účasti na apoštolátu provincie.
Podle odstavce k) stanovuje jako prostředky pro šíření oficiálních informací
a zajišťování kontaktu rady moderátora s místními sdruženími periodikum Opusculum, webové stránky http://laici.op.cz, e-maily laici@op.cz a pro kontakt
s moderátorem laici.moderator@op.cz.
Schváleno jednomyslně 13. 3. 2016

Upřesnění k webovým a mailovým adresám
Periodikum OPusculum vychází jak v tištěné podobě, tak na webových stránkách
http://opusculum.op.cz. Zasílání výtisků OPuscula je možné si objednat na adrese
redakce opusculum@op.cz, kam je možné též zasílat příspěvky k otištění.
Mailová adresa provinčního moderátora je ve schváleném návrhu uvedena jako
moderator.laici@op.cz, ale správný tvar je laici.moderator@op.cz, a proto jsme jej
v textu upravili.
Adresa pro laická sdružení ve tvaru laici@op.cz slouží k rozesílání informací na
všechny laiky zapojené do dotyčné mailové skupiny oprávněnými osobami (např.
provinční moderátor) a k distribuci mailů určených celé dominikánské rodině.
O zařazení do skupiny můžete požádat na adrese jachym@op.cz.

Zeptali jsme se kapitulářů

Jan Jáchym Beneš

Kapituláři odpovídali na několik otázek, týkajících se jednání. Nemůžeme zde
z důvodu místa uvést všechny odpovědi a některé jsme museli krátit či mírně
upravit, ale i tak dávají dobrý obrázek toho, jak účastníci kapitulu vnímali:
1) Jak hodnotíte rozdíl mezi jednodenním zasedáním provinční rady
a třídenní kapitulou?
Velmi kladně, efekt to mělo hlavně v tom, že nikdo nikam neutíkal a nikdo nebyl
nervní, že se něco nestihne (pozn. red.: sobotní/nedělní noc a nedělní dopoledne
byly nervní dostatečně). Nedostatky jsem odhalil jen neovlivnitelné (např.
přecházení mezi klášterem a KDS), jeden nedostatek jsme již v pátek odstranili
(zmateného moderátora ). Na příští kapitule je třeba vytvořit volné odpoledne
před schvalováním dokumentů, aby ti, co je dávají dohromady, nešli spát ve
2 v noci. Vzhledem k očekávanému programu (volby, plán formace) bych doporučil,
aby byla kapitula o den delší. No, a když to pokaždé o den protáhneme, v roce 2032
doženeme bratry Slováky  (Vincenc Horáček, bývalý moderátor laiků).
Kapitula rozvržená na tři dny pro mne byla lepším řešením, zvlášť když se takto
uvidíme jen jednou za čtyři roky. Vyhovuje mi nový systém rady moderátora
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a kapituly. Měl jsem víc času soustředit se na projednávaný program a taky bylo
moc fajn být o víkendu s lidmi, které upřímně považuji za své bratry a sestry. Snad
bych jen navrhoval sedět v kruhu, aby se lépe komunikovalo (Martin Klapetek, MS
České Budějovice).
Kapitula byla skvělá. Přátelská, otevřená a tvůrčí atmosféra. Spousta lidí, kteří chtějí
žít své laické a dominikánské povolání naplno. Myslím si, že je to určitě krok
správným směrem (fr. Hyacint, asistent promotora pro laiky).
Administrativu tentokrát prostoupila lidskost, umožněná delším pobytem. Také se
mi líbilo, že s námi byli i řádoví bratři. Vzácná pro mě je i společná dominikánská
modlitba (Jana Jermilovová, MS Jirkov).
Přínos delší kapituly je nesporný. Při jednodenní kapitule někteří přijížděli
dopoledne později kvůli dopravnímu spojení a už brzy odpoledne se ti vzdálenější
zase museli vydat domů. Kromě nejdůležitějších věcí se prakticky nic nedalo stihnout. I když byl nyní program nabitý, měli jsme přesto příležitost se blíže seznámit
(Reginald Machačík, MS Olomouc).
Škoda, že nedělní schvalování bylo zase ve spěchu jako v minulosti. Vím, že to bylo
způsobeno pracovním vytížením nové rady, takže my obyčejní kapituláři to
nebereme tragicky. Děkuji vám všem za zajištění průběhu celé akce. Aspoň pro mě
tak získala až rekreační rozměr (Jaromír Lorenzo Sedlák, Blansko).
Jednodenní kapitula mi připadala poněkud formální a uspěchaná. Na třídenní
kapitule bylo více času pro vzájemné poznání kapitulářů a života v jednotlivých MS.
Lépe se tak hledaly odpovědi na otázky, které bylo potřeba řešit. Kladně hodnotím
i společný život, do kterého patří mše, liturgie hodin, ale také společné stravování
a rekreace. Také se mi líbila dělnost všech zúčastněných. I přes všechnu snahu
bratra Jáchyma o co nejlepší organizaci celé kapituly bych chtěl budoucím organizátorům vzkázat, aby pracovní den kapituly byl kratší než do půlnoci nebo do dvou
do rána. Myslím, že jsme z toho byli všichni pěkně vyšťaveni (Radovan Plšek, MS
Brno).
Třídenní kapitula je rozhodně velký krok vpřed. Stejně se ale nedostávalo času,
zvláště pak na formulování a schvalování závěrečných akt kapituly. A především na
slavení. Neměli bychom zapomínat, že kapitula se „slaví“: každý úkon, převzetí
oficia či dokument je závazek před Bohem (a svatým Dominikem). Tomu by také
měla odpovídat vnější forma. Tak příště! Ale jinak vše skvělé (Eva Imelda Fuchsová,
5. pražské MS).
2) Zaznělo na kapitule něco zajímavého, inspirativního, co chcete předat
svému sdružení?
Kapitula vyhlásila Čtyřletou obnovu dominikánské laické formace (ČODLF) podle
čtyř pilířů dominikánské spirituality. Obnova začne v září vyhlášením podnětů pro
první rok s tématem „modlitba“. Jako přípravu pro zahájení obnovy doporučím
prostudování Stanov a příslušných článků Partikulárních směrnic a reflexi nad nimi. Zároveň připomenu dva význačné podněty k zamyšlení z úvodní promluvy otce
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provinciála. Jde o hledání odpovědi na zásadní otázky: Kdo je to laik v Církvi? Kdo je
to dominikánský laik? Odpovědi na tyto otázky jsou klíčové pro naši další činnost,
pro náš rozvoj i pro naši budoucnost (Reginald Machačík, MS Olomouc).
Vize novicmistra – že bez jeho účasti na formačních setkáních nebude možné
přijímat nové členy (Marta Luzarová, MS Rožnov p. Radhoštěm).
Inspirativní byla pracovní skupina o formaci. Výsledky určitě budu předávat. Po
růžencové pobožnosti od nynějška přidávám pravidelnou modlitbu za všechny
větve řádu kazatelů. Vždyť Panna Maria předala růženec právě sv. Dominikovi,
zakladateli řádu kazatelů, proto chci vyprošovat přímluvu u ní (Jana Jermilovová).
Skvělým mi přišel nápad ČODLFu. Čtyři roky obnovy našeho dominikánského života v návaznosti na 800 let Řádu. Znovu se postavit na všechny čtyři pilíře. Bravo!
(fr. Hyacint).
Inspirativní pro mě je snaha oživit a zviditelnit život terciářů v celé provincii. Lépe
spolu komunikovat a nést spoluzodpovědnost za své MS (Radovan Plšek).
3) Vyplynuly pro vás z kapituly nějaké nové úkoly, vize do budoucna? Jak je
chcete naplňovat?
Apoštolát – bude potřeba se o tom v našem sdružení více bavit a taky s tím něco
udělat. Tedy proč jsme dominikánští laici, a co z toho vyplývá pro tuto oblast
(Martin Klapetek).
Úkolů je přehršle. Jednoznačně pro mě vyplynulo, že do svého dominikánství
musím více investovat. Snažení, čas. Je celkem jedno, který z pilířů posílit. Možná, až
se poradím se sestrami a bratřími ve společenství najdeme optimální směr (Jaromír
Lorenzo Sedlák).
Určitě je třeba pracovat na vztahu řádových asistentů a jednotlivých sdružení. Není
jednoduché najít tu správnou harmonii, ale měli bychom se o to snažit a diskutovat
o tom (fr. Hyacint).
Spolupráce s ostatními blízkými MS – prolínání. Čerpání z jejich zkušeností (Jana
Jermilovová).
Jako úkol pro nás vidím zapojení starých a nemocných členů do modlitební podpory konkrétních řádových aktivit a projektů. Dalším úkolem je zasílání informací
o činnosti našeho sdružení do OPuscula. Ukazuje se, že můžeme být hrdí na to, co
všechno naši laičtí členové dělají. Chceme dát o tom navenek více vědět, aby naše
oprávněné místo v dominikánské rodině bylo zřejmé (Reginald Machačík).
Následující 3-4 roky budu muset obtěžovat novicmistry našich sdružení, aby
poskytli provinční radě materiály, podle kterých postupují v noviciátní formaci.
(Vincenc Horáček).
4) Máte z kapituly nějaký vzkaz pro ostatní větve řádu?
Asi bychom měli poděkovat sestrám mniškám, že se za nás tak účinně modlily,
sestrám kongregačkám, že jsou tak príma, bratrům (zejm. Benediktovi, Martinovi
a Hyacintovi) za podporu a Bohu (mohu-li ho zařadit mezi naše větve coby kmen)
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za Hyacinta. Myslím, že jsem více než jindy cítil, že jsme jedna rodina („ať padouch
nebo hrdina“). Ale vážně, bylo to fajn. (Vincenc Horáček)
Jsme tady a nejsme „cizinci“. (Martin Klapetek)
Díky, že jste! (fr. Hyacint)
Určitě to, že je chceme podporovat svými modlitbami, jak to bylo původně v plánu
prvních terciářů. (Jana Jermilovová)
Děkuji kongregačním sestrám i otcům v klášteře za jejich vnímavost a podporu
dominikánského laikátu. (Jaromír Lorenzo Sedlák)
Eva Imelda Fuchsová

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

První setkání našeho MS v roce 2016 se uskutečnilo 28. 1. Kaplan P. Martin Hönig
sloužil mši ke cti sv. Tomáše Akvinského. Zejména mi z promluvy utkvěla v paměti
slova, že sv. Tomáš se nebál pročítat ani spisy pohanských filosofů, protože i v nich
je mnoho pravdy, což pro nás může znamenat, abychom obratem nezavrhovali
slova našich bratří a sester, kteří nevěří, nebo jsou jiného vyznání. Po mši svaté
jsme se s otcem Martinem a ostatními farníky ještě pomodlili ve Svaté bráně. Jako
obvykle jsme se pak odebrali do kapitulní síně k modlitbě večerních chval. Ale ani
tam, ani jinde jsme neobjevili breviáře. Chytrý telefon s sebou nikdo z nás neměl,
takže jsme šli rovnou na faru, kde nás přivítal otec Romuald, a o to déle jsme si
povídali. Rozdali jsme si XII. článek exhortace papeže Františka, hovořili o tom, co
má být naší silou pro hlásání evangelia, a pak se naše rozmluva znovu vrátila ke sv.
Tomáši Akvinskému a také k velmi aktuálnímu tématu současnosti – křesťané
a muslimové. Čas už značně pokročil, když jsme se na závěr pomodlili a otec
Romuald nám požehnal. Opravdu krásné setkání.
Ačkoli při lednovém setkání náš představený Ludvík avizoval, že příště bude i se
svou ženou Evou pryč, shodli jsme se, že se i přesto my ostatní sejít můžeme. 25. 2.
po mši, kterou sloužil premonstrát otec Quirin ze Znojma – Louky, však přece jen
zavládly rozpaky, když jsme se sešli čtyři. Tedy s tím, že ještě jedna členka snad
později dorazí. Když už jsem ale vážila třicetikilometrovou cestu, přemluvili jsme
nejstarší z nás, která měla „zaječí úmysly“, a odebrali se na faru. I v tomto malém
počtu jsme se po desátku Bolestného růžence pustili do dalšího úryvku exhortace
papeže Františka a rozhodně toho nelitovali. Setkání bylo velmi srdečné, otázky
o roli žen v církvi či o celibátu velmi aktuální a diskuse v sestavě čtyř žen a jednoho
muže navíc velmi plodná.
Michaela Benvenuta Hobzová
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Čtyři pilíře apoštolátu
aneb jak se z toho nezbláznit
Letošní setkání formátorů 29. 4. – 1. 5. 2016 je trochu netradičně umístěno do
Kašperských hor (http://domusmaria.cz). Pro mnohé je to sice hodně „z ruky“
a umístění na rozhraní dvou krajů s sebou nese i problémy týkající se hromadné
dopravy, ale umístění v malebném prostředí Šumavy tyto nevýhody, doufejme,
vyvažuje. Kromě toho dá prostředí a přístup k organizaci (všechno si zajišťujeme
tentokrát sami) vyniknout rozměru společného života díky sdílení skutečného
všeho při modlitbě i při společné práci a výletech .
Pátek
16:00
18:30
19:30
20:00
Sobota
8:30
9:00
10:00
12:00
14:00
16:30
18:00
19:30
20:30
21:00
Neděle
7:00
7:30
8:00
9:30
11:00
12:00

Ubytovávání
Nešpory a komentovaná prohlídka kostela
Večeře
Zahájení – 1. Přednáška
Ranní chvály s četbou
Snídaně
2. přednáška: Modlitba
Modlitba během dne
Oběd
Dobrovolný společný výlet – lokalita dle počasí a domluvy
Nácvik nešpor
Mše svatá a zpívané nešpory
Večeře
Lectio divina
Hodinka četby z neděle – vigilie
Ranní chvály (na faře)
Snídaně
3. přednáška: Studium
Farní mše svatá
Beseda k přednášce a závěr
Modlitba během dne
Oběd, zvonec a konec

Cena pro účastníky je 1300,– Kč. Přihlášky zasílejte na adresu jachym@op.cz.
-jjb
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Poutní sezóna v Jablonném
Milí bratři a sestry,
posílám Vám program poutí ke sv. Zdislavě a srdečně Vás na ně zvu. Věřím, že si
vyberete ☺ a přijedete, zvlášť když tu máme i Svatou bránu Milosrdenství.
Ve sv. Dominiku

fr. Pavel Maria OP

1. 5. neděle – Zahájení poutní sezóny
Pouť dětí ke svaté Zdislavě
10:00 Mše svatá v bazilice – biskupský vikář P. Martin Davídek
11:15 Vernisáž výstavy 1. ročníku soutěže „V srdci paní Zdislavy“
13:30 Průvod ke studánce s žehnáním Zdislavina pramene
14. 5. sobota – Národní misijní pouť
10:00 Mše svatá v bazilice - biskup Mons. Jan Baxant
15. 5. neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého
10:00 Mše svatá v bazilice – provinciál dominikánů fr. Benedikt Mohelník OP
11:15 Vernisáž výstavy „Hold svaté Zdislavě“
16:00 Slavnostní přenesení relikvie sv. Zdislavy na zámek Lemberk
18:00 Svatodušní poutní Mše svatá v zámecké kapli na Lemberku - J. M. can. Karel
Havelka
22. 5. neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice
10:00 Mše svatá v bazilice
11:15 Vernisáž výstavy „800 let řádu dominikánů 1216 – 2016“
28. 5. sobota – Hlavní pouť ke svaté Zdislavě
7:00 Mše svatá u oltáře svaté Zdislavy
9:00 Mše svatá diecézní – biskup Mons. Jan Baxant
11:00 Mše svatá dominikánské rodiny – nuncius Mons. Giuseppe Leanza
15:00 Slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí
8:00 – 12:00 Zpovídání
4. 6. sobota – Pouť motorkářů
10:00 Mše svatá v bazilice
13:00 Žehnání motorkářů a jejich mašin
10. 6. pátek – Noc kostelů
18:00 Mše svatá
Charitativní nepálská dhaba, výstavy, komentované prohlídky
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11. 6. sobota – Pouť ke svaté Zdislavě – Perle české šlechty
11:00 Poutní mše svatá – tepelský opat Filip Lobkowicz OPraem
25. 6. sobota – 20. Výročí povýšení kostela na baziliku minor (25. 6. 1996)
10.00 Mše svatá – provinciál dominikánů fr. Benedikt Mohelník OP
Farní den
10. 7. neděle – Německá pouť ke svaté Zdislavě
10:00 Mše svatá farnosti
11:30 Poutní mše svatá v německém jazyce
23. 7. sobota – Pouť nemocných ke svaté Zdislavě
11:00 Mše svatá s udílením pomazání nemocných – biskup Mons. Jan Vokál,
9:00 – 12:00 Zpovídání
7. 8. neděle – Svatovavřinecká pouť
10:00 Mše svatá – fr. Hyacint Ullman OP, novokněz
8. 8. pondělí – Slavnost svatého Dominika
18:00 Mše svatá s bratry františkány
10. 9. sobota - Diecézní pouť rodin ke svaté Zdislavě
spoluorganizuje DCR
11:00 Mše svatá – biskup Mons. Karel Herbst SDB
následný program pro rodiny
17. 9. sobota - Pouť kmotrů a kmotřenců
10:00 Mše svatá
14:00 Divadelní festiválek v Petrovicích
2. 10. neděle - Svátek Panny Marie Růžencové zakončení poutní sezóny
10:00 Mše svatá
11:00 Adorace, svátostné požehnání, litanie ke svaté Zdislavě

Paní Zdislava hledá pomocníky
Milá dominikánská rodino a přátelé!
Pokud byste se v letních měsících (červen – září, venku hic, v bazilice tak akorát!!)
chtěli procvičit v různých formách kázání (jež je vlastní právě nám), jste velmi,
velmi vítáni v Jablonném v Podještědí. Každý si zde může vybrat, co mu nejvíc sluší:
provázení, uvítací službu v bazilice, prodávání v obchůdku, starost o ubytované
hosty atd. Příležitost kázat je od rána do večera. Zájemci pište nebo volejte na
guzmana@dominikanka.cz; tel. 724 233 964. Těšíme se na Vás.
Zn.: Všechno mohu v Tom, který mi dává sílu. Flp 4,13
Sr. Guzmana OP
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Pouť jubilea 800
Ve dnech 19. – 27. 9. 2016 je možné se zúčastnit společné provinční poutě po
„svatých místech“ našeho řádu. Přihlásit se můžete přímo u cestovní kanceláře,
která pouť organizačně zajišťuje (kontakty na konci článku).
Cena: 13 500,– Kč; Kód: 180916

Program zájezdu:
1. den – neděle 18. 9. – odjezd v 18 hod. z Olomouce od zastávky MHD Jeremenkova ul. (naproti pošty vedle vlak. nádr.), v 18.30 hod. z Prostějova od CK Miklas
Tour, Pešinova 21, v 19.20 hod. z Brna MHD naproti Zvonařky (roh ul. Trnitá
a Opuštěná – před budovou MÚ Šlapanice), dále jízda směrem na Vídeň a Graz, přes
hraniční přechod Tarvisio do Itálie pouze s bezpečnostními a hygienickým zastávkami.
2. den – pondělí 19. 9. Ranní hygiena na motorestu, celodenní prohlídka města
Milána. Sv. Petr Veronský – první dominikánský mučedník v kostele sv. Eustorgia.
Gotická katedrála, věhlasná opera Teatro alla Scala, L. da Vinci – Poslední večeře
Páně, románský kostel sv. Ambrože, Cimitero monumentale – hřbitov s mramorovými náhrobky. Pávie – hrob sv. Augustina. Večeře a nocleh v hotelu.
3. den – úterý 20. 9. Snídaně. Přístavní město Janov – prohlídka města, bl. Šebestián Maggi, slavný kazatel, pohřben v Santa Maria di Castello. Katedrála San
Lorenzo. Paláce a chrámy na via Garibaldi, via Cairoli a via Balbi. Odjezd do Bologne
k hrobu sv. Dominika, mše svatá. Kostel sv. Petronia s gotickým interiérem. Večeře
a nocleh v hotelu.
4. den – středa 21. 9. Snídaně. Florencie – dominikánský konvent sv. Marka. Dóm
Santa Maria del Fiore, radnice, most Zlatníků. Siena - kostel sv. Dominika a sanctuarium sv. Kateřiny, mše svatá. Dóm Panny Marie Nanebevzaté (vstupné). Piazza del
Campo s radnicí a s věží Torre del Mangia. Nocleh s večeří v Chianciano Terme.
5. den – čtvrtek 22. 9. Snídaně. Montepulciano – sv. Anežka. Orvieto – překrásná
gotická katedrála (vstupné), díla Fra Angelika a Luca Signorelliho, v kapli za
oltářem je uchovávána vzácná relikvie korporálu s krví Krista z Bolseny, mše svatá
v kryptě v 11 hod. Klášter Fossanova, kde zemřel sv. Tomáš Akvinský. Večeře
a nocleh poblíž.
6. den – pátek 23. 9. Snídaně. Odjezd do Neapole – prohlídka. Přístavní město
(založeno Řeky) s katedrálou sv. Januária, dominikánský klášter, mše svatá
v 11 hod. Kostel sv. Františka z Pauly, hrad a zámek. Pompeje – bazilika Panny
Marie růžencové. Odjezd do Říma. Večeře a nocleh v hotelu v centru města.
7. den – sobota 24. 9. Snídaně. Řím – mše svatá s kardinálem Dominikem Dukou
v bazilice sv. Sabiny na Aventinu. Bazilika sv. Anselma, palác Maltézských rytířů.
Sv. Vojtěch u sv. Bartoloměje na Tiberském ostrově. Bazilika sv. Pavla za hradbami
– Svatá brána. Tre fontane – místo stětí sv. Pavla. Večeře a nocleh v hotelu.
8. den - neděle 25. 9. Snídaně. Bazilika sv. Petra, svatá brána, interiér a katakomby,
kopule (8 Eur). Polední Anděl Páně se sv. otcem Františkem. Odpoledne koupání
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v moři. K večeru titulární kostel kardinála Duky – kostel sv. Petra a Marcelina. Bazilika P. Marie Větší – svatá brána, prohlídka. Večeře a nocleh.
9. den – pondělí 26. 9. Snídaně. Pěší Řím – bazilika sv. Kříže. Laterán – svatá brána,
prohlídka. Sv. Kliment – hrob sv. Cyrila. Koloseum zvenku, kapitol, Benátské nám.
s památníkem krále Viktora Emmanuela II., Angelicum – dominikánská universita,
mše svatá. Fontana di Trevi, Pantheon, nám. Navona – sv. Anežka římská, kašny od
Berniniho, sv. Pantaleon - piaristé. Večerní návrat do vlasti (cca v 19 hod.) pouze
s bezpečnostními a hygienickými zastávkami.
10. den – úterý 27. 9. Příjezd do Brna kolem 13. hod., do Olomouce kolem 15. hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací, WC, videem, 7x
nocleh ve 3* hotelích, 7x polopenze, pojištění léčebných výloh do 4 mil. korun, pojištění CK proti úpadku, pojištění na storno zájezdu. Doprovod dominikánů o.
Štěpána a o. Jindřicha, denně mše svatá.
Cena nezahrnuje: kapesné a vstupné 50 – 100 Eur. Po Římě se budeme pohybovat
naším autobusem. Při ubytování bude vybrána pobytová taxa 2 – 4 Eur, počítejte
s tím.
Nástupní místa: Olomouc, Prostějov, Brno
Doporučujeme s sebou polštářek pod hlavu a deku do autobusu pro noční jízdu,
pohodlnou obuv, deštník, léky, fotoaparát, plavky, trochu jídla na obědy. V autobuse
možnost občerstvení za koruny (studené a teplé nápoje, polévka), v Římě je možné
si koupit pizzu v rychlém občerstvení.
Zájezd pořádá: Bratři dominikáni a CK Miklas Tour, Pešinova 21, 79601 Prostějov,
tel./fax: 582 338 411

Výběr z dalších připravovaných akcí
Dominikánské exercicie
Ve dnech 21. - 24. dubna se budou konat v Kroměříži, v klášteře Milosrdných
sester sv. Kříže dominikánské exercicie. Hlavním exercitátorem bude fr. Štěpán
Filip. Připravil nám rozjímání na téma „Boží prozřetelnost podle sv. Tomáše
Akvinského“. Zvou členové LSSD Rožnov p. Radhoštěm. Přihlásit se můžete na
adrese martaluzarova@seznam.cz.
Formační setkání 2017
28. 4. – 1. 5. 2017 Trapistický Klášter Naší Paní nad Vltavou
http://www.trappistevitorchiano.it/storia-fondazioni-nasi-pani-cz.asp
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 http://krakov2016.op.cz/
Přehled všech akcí roku Jubilea najdete na http://www.op.cz/download/jubileum/jubileumprogram.pdf
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Salve 4/2015 – Výzvy koncilu
Toto číslo Salve je nejen posledním číslem roku
2015, ale i závěrečným číslem trojdílného cyklu,
v němž jsme se věnovali v různých pohledech
mimořádně důležitému výročí, totiž padesáti let
od konce II. vatikánského koncilu. Ačkoli škála
hodnocení koncilu sahá od jeho odsuzování
a bagatelizace až k volání po III. Vatikánu, který by
byl ještě radikálnější, jedno zůstává stále podstatné. Je třeba se s ním, a také s církví, která se v jeho
jednáních a usneseních – inspirována Duchem
Svatým – projevovala, seznámit a zpytovat, kolik
prostoru mu bylo v následujícím půlstoletí dáno.
Vytrhovat koncil z kontextu celé církve znamená
stavět mezi ně bariéru a pěstovat představu, že
koncil je něco vnějšího, co zasáhlo do života
věřících. Znamená to nedocenit práci celé řady členů církve, kteří koncil dlouho
dopředu připravovali, stejně jako podporovat ty, kteří si myslí, že se jich koncil
nemusí týkat.
http://salve.op.cz/archiv/vyzvy-koncilu-42015/editorial-42015-vyzvy-koncilu

Z obsahu:
Tomáš Petráček: Sylabus omylů piánské církve. Církev, hereze a II. vatikánský
koncil.
John W. O’Malley SJ: Druhý vatikánský koncil. Humanistický koncil a řečová událost
Massimo Faggioli: Reforma liturgie a reforma církve padesát let po II. vatikánském
koncilu.
Johannes Meier: Dopad II. vatikánského koncilu na Latinskou Ameriku, Asii a Afriku
(1965–2015).
Lukáš Nosek: Extra Christum et Spiritum nulla salus est. Postoj církve k islámu
(nejen) podle deklarace Nostra aetate.
Církev nespasí ani konzervativní, ani progresivní postoj. Rozhovor s protestantským teologem Miroslavem Volfem.
Irene J. Dabrowski a Anthony L. Haynor: Gaudium et spes a transhumanistické hnutí.
Socionáboženský technický hlavolam pro katolickou církev 21. století.
Mariano Delgado: Církev jako „plodná matka“. Jak by chtěl papež František znovu
získat „radost evangelizace“
Cena 80 Kč
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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.

Tomáš Akvinský: O lásce a milosrdenství v Teologické sumě (otázky 23–33)
Překlad a úvodní studie Tomáš Machula
Nic tak dobře necharakterizuje současnou
neutěšenou situaci ohledně porozumění
jednomu z nejvýznamnějších hnutí lidského nitra, totiž lásky, jako citát ze známé
Shakespearovy komedie: „Láska a rozum
jsou spolu na štíru“. Mluví-li se o lásce,
často se myslí pouze na cit, který s rozumem spíš vede válku, než aby se o něj
opíral. A systematické rozumové promýšlení tématu lásky je také mnohem méně
obvyklé, než by si zasloužilo. Předkládaný
svazek obsahuje několik kvestií Teologické
sumy, které jsou pro solidní racionální reflexi lásky naprosto klíčové a bezpochyby
patří mezi nejvýznamnější texty k tomuto
tématu v dějinách vůbec. Snad svým čtenářům tedy pomůže překonat onen zdánlivý
nesoulad mezi racionalitou a láskou, který
dnes v lidských myslích bohužel převládá.
Souvislost lásky a milosrdenství se může
zdát zřejmá. Milosrdenství pro většinu lidí
totiž jistě znamená jakýsi projev lásky
k druhým lidem. Už české „milosrdenství“ v sobě obsahuje milé či milostivé srdce,
tedy projevení lásky, jejímž je srdce symbolickým orgánem. Stejný původ má
i latinské „misericordia“ složené ze slov miseratio a cor, tj. soucitné srdce. Budeme-li se chtít ale tématem milosrdenství zaobírat se snahou pochopit jeho obsah do
hloubky, neměli bychom zůstat u tohoto jistě správného, ale přesto pouze povrchního porozumění. Čím lépe totiž věc pochopíme, tím lépe se s ní budeme umět
v kontextu vlastního života vyrovnat a zařadit ji na místo, které jí náleží.
brož., 240 s., cca 280 Kč
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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

Miloš Doležal: Krok do tmavé noci
Příběhy faráře Toufara, jeho vrahů a číhošťského zázraku se zprávami archeologa,
antropologů a soudního lékaře o exhumaci těla P. Josefa Toufara.

Nezávislý podmelechovský spolek, váz., 669 str., 499.– Kč

Lenka Karfíková: Filosofie Augustinova mládí

Oikoymenh, brož., 150 str., 188.– Kč.

Jindřich Šrajer, Lucie Kolářová a kol.: Gaudium et spes padesát let poté

CDK, váz., 414 str., 398.– Kč.

Marcus Terentius Varro: De lingua latina V – VII
Marcelle Auclairová: Boží tulačka
Životopis Terezie z Avily
Cettina Militello: Skutky milosrdenství
Wieslaw A. Lasocki: Medvěd Wojtek od Monte Cassina
Thierry Bizot: Křesťan v záběhu

Togga, brož., 393 str., 370.– Kč.

KN, brož., 435 str., 399.– Kč.
KN, brož., 70 str., 139.– Kč.
Baobab, váz., 134 str., 230.– Kč.
KN, brož., 184 str., 249.– Kč.

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.
14. dubna 2016 v 19.30 hod. Vtělení nebo převtělování?
Hosté: Ludvík Grundman OP a další
28. dubna 2016 v 19.30 hod. Může Bůh stvořit kámen, který neunese?
Hosté: Filip Boháč OP a další
26
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26. května 2016 v 19.30 hod. Co se mění při proměňování?
Hosté: Benedikt Mohelník OP a další
9. června 2016 v 19.30 hod. Jsou věřící lepší než nevěřící?
Hosté: Ludvík Grundman OP a další
Dominikánský knižní salón
Večerní klub čtenářů nakladatelství Krystal OP. Každý přítomný je aktivním
spolutvůrcem večera.
13. dubna 2016 v 19.30 hod. Tomáš Akvinský: O lásce a milosrdenství
Host: Karel Šprunk, moderuje Benedikt Mohelník OP
18. května 2016 v 19.30 hod. Charles Journet: Promluvy o modlitbě
Moderuje: Marie Pitterová OP

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
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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
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Sdružení kněží a jáhnů sv.
Dominika
http://op.cz/?a=33
Laická sdružení sv.
Dominika
Miroslav František Falkenauer
(prov. mod.)
Všeruby u Plzně 15, 330 16
e-mail: laici.moderator@op.cz
http://laici.op.cz (seznam MS)
Dílo blažené Zdislavy
Lenka Bernadetta Nezbedová
Štědrákova Lhota 76, 789 63
Ruda nad Moravou
e-mail: Nezlenka@seznam.cz
http://zdislavky.wbs.cz

AKTIVITY
Dominikánská 8
http://www.dominikanska8.cz
Dominikánské misie
http://misie.op.cz
Katolický domov studujících
Černá 1610/14, 110 00 Praha 1
Recepce: 224 934 496, e-mail:
info@kds.op.cz
http://kds.op.cz
Černouličnický klub
http://www.cernoulicnickyklub.cz
Církevní střední odborná
škola Bojkovice
Husova 537, 687 71 Bojkovice
tel. 572 642 302, e-mail:
csosbojkovice.reditelna@seznam.
cz
http://csos.op.cz
Nakladatelství Krystal OP
Husova 8, 110 00 Praha 1
e-mail: krystalop@volny.cz
tel.: 224 218 440
http://krystal.op.cz
Knihkupectví Oliva
Husova 8, 110 00 Praha 1
e-mail: knihy-oliva@quick.cz
tel.: 606 657 544
http://oliva.op.cz
Salve - Revue pro teologii
a duchovní život
Hradčanské n. 16, 119 02 P-1
e-mail: salve.op@seznam.cz
http://salve.op.cz

Společnost Tomáše
Akvinského
Husova 8, 110 00 Praha 1
e-mail: SITA-cz@quick.cz
http://agora.metaphysica.skaut.org
/sita
Hnutí Pro život ČR
Hlubočepská 85/64, 152 00
Praha
e-mail: info@hnutiprozivot.cz
http://hnutiprozivot.cz
Hnutí Světlo-Život
P. Jan Rajlich OP (nár. moder.)
e-mail: jan@op.cz
http://svetlo-zivot.cz

DOMINIKÁNI NA
INTERNETU
http://www.op.org
IDI – International
Dominican Information
http://www.op.org/idi
Dominican Sisters Europe Central and Eastern
http://dsece.weebly.com/
DVI (Mezinárodní hnutí
dominikánských
dobrovolníků)
http://www.dviop.org
Dominikáni na Slovensku
http://www.dominikani.sk
Kongregácia sestier
dominikánok bl. Imeldy
http://dominikanky.sk
Stránky br. kleriků
Amiculum
http://amiculum.op.cz
Summa theologiae
http://krystal.op.cz/sth/sth.php
Jeruzalémská bible
http://www.jeruzalemskabible.cz
Rodina sv. Dominika
https://www.facebook.com/groups
/435180273216709/
Sv. Dominik
http://www.dominik.cz
Fr. Tomáš Josef Týn OP
http://tyn.op.cz
Dominikánský breviář
http://breviar.op.cz
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