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OPusculum 
Časopis české dominikánské rodiny 
Vydává Kazatelské středisko 
České dominikánské provincie 

Uzávěrka příštího čísla: 15. 7. 2016 

Vážení čtenáři, 

v minulém čísle jsme věnovali hodně 
prostoru dominikánskému laikátu a ani 
tentokrát se nekrčí na posledním místě. 
Informace z MS jsou obsáhlejší, než 
jindy, a navíc si můžete přečíst článek 
o formačním setkání slovenských bratří 
a sester v malebné přírodě Malé Fatry. 
Jsme též velice rádi, že vás v tomto čísle 
můžeme i blíže seznámit s další částí na-
ší dominikánské rodiny, se kterou se tak 
často na našich stránkách nepotkáváte. 
Členové Sdružení kněží a jáhnů sv. Domi-
nika přijali pozvání svého generálního 
promotora a setkali se v Římě spolu se 
zástupci další 20 provincií. 
Ale nehleďme jen zpět. Čeká nás období 
bohaté události – generální kapitula, 
svěcení bratří, festival Domidom, prázd-
ninová Oáza. Poutní sezóna v Jablonném 
se květnovým setkání nevyčerpá a roste 
i počet míst, kde je možné shlédnout 
výstavu k 800. Výročí. 
Tak už nebudu zdržovat, abyste si to 
mohli všechno přečíst sami. 
Hezké a požehnané léto vám za redakci 

 
přeje 

Redakce  
e-mail: opusculum@op.cz 
 
Fr. Gabriel Malich OP (gabriel@op.cz) 
S. Marie Pitterová OP (monialesop@volny.cz) 
S. M. Guzmana Valentová OP 
(guzmana@dominikanka.cz) 
L. B. Nezbedová (Nezlenka@seznam.cz) 
Eva Imelda Fuchsová (eva.fuchsova@insidi.cz) 
Dušan Česlav Macák (ceslav@post.cz) 
Jan Jáchym Beneš (jachym@op.cz) 

http://www.thobias.portfoliobox.me/
mailto:opusculum@op.cz
mailto:gabriel@op.cz
mailto:monialesop@volny.cz
mailto:guzmana@dominikanka.cz
mailto:Nezlenka@seznam.cz
mailto:eva.fuchsova@insidi.cz
mailto:ceslav@post.cz
mailto:jachym@op.cz


 

2 

JUBILEUM  

800 let na YouTube  
V minulém čísle OPuscula jsme psali o stránkách 
http://800lethistorie.op.cz/ věnovaných jubileu 
založení řádu, které jsou českou verzí francouz-
ské předlohy zpracované fr. Augustinem Laffay 
OP a vedle životopisu sv. Dominika a popisu jeho 
zázraků obsahují i bohatý obrazový doprovod. 
Dnes bychom vás rádi upozornili na stránku 800lethistorie.op.cz na YouTube:  
https://www.youtube.com/channel/UCMS356_iaQqYzJXarLOK3YQ 
Naleznete zde v českém překladu videa o významných dominikánských místech. 
 

 
 

Program Jubilea 

Dominikáni a světové dny mládeže v Krakově 
Světové dny mládeže 26. – 31. 7. 2016 v Krakově můžete navštívit spolu s domini-
kány. Předprogram v Praze a v Olomouci. Více na http://krakov2016.op.cz/. 

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. 
  

http://800lethistorie.op.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCMS356_iaQqYzJXarLOK3YQ
http://krakov2016.op.cz/
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JUBILEUM  

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. 
 

Výstava k 800. výročí  
Program putovní výstavy s názvem 
Svatý Dominik a jeho následovníci – 
800 let duchovního dobrodružství 
(viz OPusculum 15/12 a 16/04) byl 
obohacen o nová místa, kde ji můžete 
navštívit. Přinášíme zde aktuální 
přehled, který naleznete rovněž na 
stránkách provincie v sekci věnované 
výročí (http://op.cz/?a=542). 
 

Praha Klášter 7. 11. 15 - 31. 12. 15 
Olomouc Klášter 7. 11. 15 - 31. 12. 15 
Praha  Katedrála 2. 2. 2016  
Bojkovice Muzeum 24. 2. 16 -15. 4. 16 
České Budějovice JTF 9. 2.  - 14. 3. 2016  
Plzeň Klášter 15. 3.  - 15. 4. 2016  
Luhačovice Farní kostel 16. 4. 16 - 30. 4. 16 
Opava Klášter Minoritů 2. 5. -15. 5. 16 
Ústí nad Labem Klášter 16. 4.  - 21.  5.  2016  
Prostřední Bečva Farní kostel 16. 5. 16 - 29. 5. 16 

Jablonné Klášter 22. 5.  - 30. 6. 2016  
Rožnov p.  R.  Farní kostel 30. 5. 16 - 12. 6. 16 
Šumperk Farní kostel 30. 7.  - 31. 8. 2016 
Chrudim Farní kostel srpen 
Blansko Farní kostel 8. 9. 16 - 19. 9. 16 
Uherský Brod muzeum 23.  9. 16 - 2.  10.  2016 
Uherský Brod Klášter, kostel 3. 10. 16 - 15.  10.  2017 
Cheb Farní kostel 7. -11. 12. 2016 
Brno Kostel sv.  Michaela 14. 6. -28. 7. 
 

Text: Redakce 

Foto: M. Rosenbaum, instalace výstavy v Opavě 

 

http://opusculum.op.cz/2015/OPusculum1512.pdf
http://opusculum.op.cz/2016/OPusculum1604.pdf
http://op.cz/?a=542
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GENERÁLNÍ KAPITULA  

Modlitby za generální kapitulu 
Milí bratři, milé sestry, 
milí členové dominikánské rodiny! 

Magistr řádu fr. Bruno Cadoré svolávací listinou ze dne 15. listopadu 2015 svolal 
Generální kapitulu provinciálů do konventu svatého otce Dominika v Boloni, a to 
v termínu od 16. do 4. srpna 2016, kdy bude zakončena slavností sv. otce Dominika. 
Všichni bratři, mnišky, sestry a laici se mají modlit za dobrý průběh kapituly 
v souladu s možnostmi, které nabízí naše liturgie: 
 konventní mše svaté – mše za různé potřeby (Za koncil nebo synod, Při 

duchovním nebo pastoračním shromáždění, Za misie); votivní mše (O Duchu 
svatém, O svatém otci Dominikovi); přímluvy; 

 modlitba oficia: přímluvy v ranních a večerních chválách (Libellus præcum, 
s. 74–79); 

 zvláštní modlitby komunity; případně modlitba růžence, exercicie… (viz 
Liturgia horarum, Proprium OP, s. 757–764). 

Zvláštní prosby za kapitulu ať jsou zařazeny do liturgických přímluv od začátku 
června 2016 aspoň jednou týdně, v době bezprostřední přípravy od začátku 
července 2016 a v době konání kapituly denně. Ostatní ponechávám na 
jednotlivých komunitách a na samotných bratřích a sestrách. 

Ve sv. Otci Dominiku 
fr. Benedikt Mohelník OP 

provinciál 
 

Prosby za kapitulu 

Neděle 

1.VCh:  Pane (Bože), povolal jsi nás ke službě kázání podle řehole sv. Augustina, 
 — ať nás jeho duch a rozvaha vedou při uskutečňování záměrů (generální, 

provinční) kapituly. 

RCh: Pane (Bože), rozmnož naši lásku k sobě navzájem a ke všem lidem, 
 — aby se naše srdce upevňovala ve svatosti. 

2.VCh: Zavázali jsme se, Pane (Bože), k apoštolskému způsobu života podle ducha 
sv. Dominika a k řeholní kázni, 

 — upevňuj svou milostí naše zasvěcení. 

Pondělí 

RCh: Pane (Bože), milostivě pomáhej našim bratřím kapitulářům 
 — a dovrš v nich dílo víry a každý dobrý a odvážný úmysl. 

VCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), dej, ať usnesení kapitulářů pomáhají bratřím tak 
napodobovat tebe (Krista), 

 — aby se učili spojovat svůj řeholní život s požadavky apoštolského poslání. 
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GENERÁLNÍ KAPITULA  

Úterý 

RCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), když se učíme shodně smýšlet a jednat v tobě 
(v Kristu), 

 — chraň nás před vzájemnými rozpory a veď nás k dokonalé jednotě. 

VCh:  Pane Ježíši Kriste (Bože), jestliže se někdo z nás zdá být moudrým v očích 
tohoto světa, kéž se stane pro svět pošetilým v tobě (v Kristu), 

 —  aby neklamal sám sebe, ale byl skutečně moudrý. 

Středa 

RCh:  Pane Ježíši Kriste (Bože), jsme tvé tělo (jsme tělo Kristovo) a syny sv. Domi-
nika, údu tvého těla (tohoto těla), a usilujeme o lepší dary, 

 —  dej, abychom byli maličkými ve zlém a vše konali s mužností a láskou. 

VCh:  Pane (Bože), milostivě provázej naše bratry, kteří se shromáždí (shromáždi-
li) na kapitule, 

 —  veď jejich kroky k šíření spásy a vždy je ochraňuj svou mocí. 

Čtvrtek 

RCh:  Pane (Bože), dej všem bratřím, zvláště těm, kteří se účastní kapituly, 
 —  aby byli věrní a bdělí k požadavkům církve a k potřebám naší doby. 

VCh:  Pane (Bože), svou mnohotvárnou milostí otevři naše srdce, abychom dovedli 
se všemi lidmi hovořit jako se svými bratry a sestrami,  

 —  a dej nám v jejich slovech poznat tvůj hlas. 

Pátek 

RCh:  Pane (Bože), obrať utrpení našich bratří, kteří se nemohou pro pronásledo-
vání zúčastnit kapituly, 

 —  v radost, kterou jim nikdo nevezme. 
 nebo: Pane (Bože), obrať utrpení našich nemocných a starých bratří, které ti 

obětují za bratry účastnící se kapituly, 
 —  v radost, kterou jim nikdo nevezme. 

VCh:  Pane Ježíši Kriste (Bože), osvěcuj Duchem svatým naše bratry shromážděné 
na kapitule, 

 —  aby vždy s velkou důvěrou vydávali svědectví o tobě (o živém Kristu). 

Sobota 

RCh:  Pane (Bože), ať na přímluvu Panny Marie, Královny apoštolů a Matky milo-
srdenství, moudře a odhodlaně plníme své poslání, které nám bylo svěřeno, 

 —  a tak sloužíme církvi a všem bratřím a sestrám. 

Modlitba během dne 
Po Amen závěrečné modlitby se říká: 
Na přímluvu nejsvětější Panny Marie, ochránkyně našeho řádu, ať se nad námi 
smiluje a spasí nás Kristus Pán, který je dobrý a miluje všechny lidi. 
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BRATŘI  

Kněžské a jáhenské svěcení  
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha,  

kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. 

(Řím 8, 28) 

S radostí vám oznamujeme, že 

v neděli 7. srpna 2016 
v 9.30 hod. 

udělí v dominikánském kostele 
Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci 

Mons. Tomáš Holub 

kněžské svěcení 

fr. Justinu Dvorskému OP 
 

jáhenské svěcení 

fr. Metoději Němcovi OP 
fr. Klimentu Mikulkovi OP 

Zveme vás též k účasti na primiční mši svaté fr. Justina v Ostrově u Macochy 
v sobotu 13. srpna 2016 v 15.00 hod. 

Fr. Kliment Tomáš Mikulka OP 
se narodil roku 1985 jako první ze tří synů. Vyrůstal v protestant-
ské rodině. V roce 2004 přijal křest v katolické církvi. V letech 
2005 –2010, kdy studoval na FF UK v Praze, se seznámil blíže 
s charismatem a působením řádu prostřednictvím hnutí Oáza 
v západních Čechách. 
V roce 2010 nastoupil do noviciátu, mezi léty 2011–2013 absol-
voval filosofii v Bordeaux a v roce 2013 nastoupil na studia 
teologie v Toulouse. V roce 2015 složil slavné doživotní sliby. Po 

jáhenském svěcení bude pokračovat ještě rok v Toulouse. Poté by se měl vrátit 
(natrvalo?) do české provincie. 

Fr. Metoděj Maria Němec OP 
se narodil se roku 1979 ve Zlíně. Žil v Brně, kde vystudoval na 
VUT architekturu. 
V roce 2010 vstoupil do noviciátu v Olomouci. O rok později 
zahájil řádová studia filosofie v Bordeaux, po dvou letech se pře-
sunul do Toulouse, aby na ně navázal studiem teologie. V srpnu 
minulého roku složil slavnou profesi. Po letních prázdninách, 
společně s bratrem Klimentem, se ještě na rok vrací do Toulouse, 
aby tam dokončil svá základní studia. Od léta 2017 se na něj 
můžeme těšit v naší provincii. 
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Fr. Justin Petr Dvorský OP 
se narodil v roce 1985 v Brně. Žil v Ostrově u Macochy, vystudo-
val gymnázium v Blansku, po maturitě v roce 2004 vstoupil do 
Teologického konviktu a následně do Arcibiskupského kněžské-
ho semináře v Olomouci, při kteréžto příležitosti začal studovat 
teologickou fakultu Univerzity Palackého. 
V roce 2008 přešel ze semináře do noviciátu v Olomouci. O rok 
později zahájil dvouletá řádová studia v Bordeaux, po kterých 
navázal čtyřletým studiem v Toulouse. Roku 2013 složil slavné 
sliby, o rok později byl ordinován na jáhna. Od léta 2015 působí 

v Olomouci, kde dokončuje studia na teologické fakultě. 

95. narozeniny otce Bartoloměje 
Dne 12. března 2016 se v olomouckém klášteře konala 
oslava 95. narozenin nejstaršího žijícího českého 
dominikána, našeho bratra Bartoloměje Kulhavého OP 
(narodil se 6. března 1921 v Litomyšli). 
Oslava začala za účasti mnoha hostí, přicházejících 
z různých míst kněžského působení otce Bartoloměje 
(Knířov, Vraclav, Vysoké Mýto, Choceň, Běstovice, Zámrsk, 
Ústí n. Labem, Uherský Brod…), děkovnou mší svatou, 
kterou celebroval světící olomoucký biskup mons. Josef 
Hrdlička, a při které kázal otec provinciál fr. Benedikt 
Mohelník. Na závěr mše, po několika gratulacích, otec 
Bartoloměj všem přítomným krátce připomenul, co si nejvíce přál k narozeninám 
dostat: „K mým 95. narozeninám jsem si přál jediné. Abyste šli ke svaté zpovědi 
a přijali Pána Ježíše v eucharistii.“  

Fotografie ze mše svaté, stejně jako z následujícího 
přípitku a hostiny, si můžete prohlédnout na stránkách 
olomouckého konventu: http://olomouc.op.cz/ . 

Text: fr. Gabriel Malich OP 
Foto: Tobiáš Kučera 

Svěcení fr. Hyacinta 
Od soboty 16. dubna je v pozemské liturgii Kristus velekněz 
zpřítomňován dalším služebným knězem. Toho dne totiž 
udělil mons. Josef Hrdlička kněžské svěcení našemu bratru 
Hyacintovi. Obřad se konal v olomouckém klášteře za hojné 
účasti českých, slovenských a francouzských bratří, spřízně-
ných rodin, přátel a dalších věřících. Fotografie naleznete na 
stránkách olomouckého konventu http://olomouc.op.cz/. 
Primiční mši svatou pak novokněz sloužil za hojné účasti 
lidu v kostele Narození Panny Marie v Konici v sobotu 
23. dubna 2016. Fotografie z primice naleznete na adrese 
https://www.zonerama.com/Julna/Album/1487157. 

amiculum.op.cz

http://olomouc.op.cz/
http://olomouc.op.cz/
https://www.zonerama.com/Julna/Album/1487157
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KONGREGACE  

CSOŠ Bojkovice 
V blízkosti Uherského Brodu se nachází střední škola, jejímž zřizovatelem je Česká 
kongregace sester dominikánek. V současnosti nás ve škole pracuje 6 sester a spolu 
s dalšími učiteli vzděláváme studenty ve čtyřletých maturitních oborech: 

 Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01)  
 Sociální činnost (75-41-M/01)  

Chceme se s vámi podělit o několik střípků ze života školy. 

Vernisáž a výstava výtvarných prací 
U přijímacích zkoušek prověřujeme hudební a výtvarné dovednosti budoucích 
učitelek a učitelů mateřských škol, vychovatelek a vychovatelů. Všichni naši 
studenti mají nadání, ale občas objevíme vlastníka takového talentu, že bychom pro 
něj mohli otevřít novou galerii. Živým důkazem jsou tři naše současné studentky: 
Magdalena Bublíková, Marie Anežka Bézová a Barbora Němčická, které vystavují 
svá výtvarná díla v prostorách školy. Vernisáž k této výstavě proběhla 5. května. 
Návštěvníci vernisáže si nejprve vyzkoušeli, jaké je to být umělcem. Kreslili svůj 
portrét a malovali společný abstraktní obraz se zavázanýma očima. Poté obdivovali 
kresby, malby a plastiky mladých umělkyň. Maruška Bézová navíc zazpívala 
a zahrála na kytaru vlastní písně. Oporou v jejich tvorbě a iniciátorkou výstavy je 
učitelka výtvarné výchovy a metodiky výtvarné výchovy sr. Marie Kašparová OP. 
Některé dívky mají výtvarný talent, jiné nám předvedly své kuchařské dovednosti 
v podobě sladkého pečiva. Kdo přišel na vernisáž, potěšil všechny své smysly. 
Srdečně zveme na výstavu, která potrvá v prostorách školy do konce školního roku. 

Festival Domidom  
Festival je již tradiční akcí na ukončení školního 
roku na CSOŠ Bojkovice. Letošní šestý ročník 
proběhne 17. června a bude spojen s oslavou 
25. výročí trvání školy. Těšit se můžete na 
koncerty, taneční vystoupení, divadlo pro děti 
i dospělé, workshopy a tvořivé dílny a další 
zajímavé aktivity. Festival provází pohodová 
atmosféra vybízející k posezení s přáteli a zná-

mými a můžete si povykládat i s pedagogy školy anebo 
si koupit nějakou drobnost k ozdobě či pro radost. Mimo 
běžný program se chystá velké překvapení, které bude 
zveřejněno až na festivalu. Podrobný program bude 
včas zveřejněn na webu školy.  

 

Těšíme se na vás v Bojkovicích! 

sr. Vojtěcha 
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Školní exkurze do Prahy a Drážďan 
Týden po Velikonocích se studenti 1. a 2. ročníku CSOŠ 
Bojkovice vydali na třídenní exkurzi. Jejím cílem bylo 
navštívit naše hlavní město a zároveň využít blízkosti 
německých Drážďan. První den jsme strávili dopoledne 
cestováním a odpoledne jsme vyrazili za historií české 
metropole. Od Václavského náměstí jsme se přesunuli 
přes Staroměstské náměstí až ke Španělské synagoze. 
Další zastávkou byla Betlémská kaple, Karlův most, 
Hradčany a Národní divadlo. Pro některé žákyně se 
jednalo o vůbec první návštěvu Prahy.  

Druhý den jsme brzy ráno vyjeli do Drážďan. Toto 
město, které se nachází pouhé půl hodiny cesty za hra-
nicemi, nás překvapilo svou čistotou a tichostí. Po 
seznámení s reáliemi města na Brühlově terase jsme 
navštívili Albertinum a Zwinger a podívali jsme se též do 
kostela Frauenkirche a do katedrály. Večer jsme pak 
využili možnosti nakupovat v obchodních domech na 
Pražské ulici.  
Poslední den jsme se věnovali opět Praze. V Obecním 
domě jsme navštívili výstavu secesního umění a nádher-
ných šatů od Blanky Matragi. Exkurzi jsme ukončili 
návštěvou středověkých sbírek Národní galerie v Anež-
ském klášteře a pak už jsme se těšili na návrat domů.  

Jsme rádi, že celá akce proběhla v pořádku a v pohodě. Doufáme, že jsme si všichni 
odnesli zážitky na společný pobyt a dověděli jsme se další informace o naší historii. 

-vb 

Hold sv. Zdislavě 
V ambitech dominikánského kláštera bratří v Jablon-
ném v Podještědí je možné navštívit zajímavou výstavu 
z díla sr. Česlavy Talafantové OP. Výstavu zde bude 
možné shlédnout až do 31. 10. 2016. Je otevřena denně 
kromě pondělí vždy od 9 do 17 hodin. 
Nad výstavou převzali záštitu litoměřický biskup mons. 
Jan Baxant, hejtman libereckého kraje Bc. Martin Půta 
a starosta města Jablonného v Podještědí ing. Jiří Rýdl. 
Více informací o výstavě i o sr. Česlavě naleznete v mi-
nulém čísle OPuscula. Všichni jste co nejsrdečněji zváni. 

 
redakce 
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Diecézní dominikáni se sešli v Římě 
Mimořádnou událostí spojenou s osla-
vou jubilea založení Řádu kazatelů 
bylo na konci února mezinárodní 
setkání diecézních kněží sv. Domini-
ka. Pozvání generálního promotora 
pro kněžská sdružení přijali repre-
zentanti 20 provincií, kteří si mezi 
sebou vyměnili dosavadní zkušenosti 
a společně se několik dní zabývali 
studiem řehole z roku 1972. Podněty 
vzešlé z diskuze budou předány gene-
rální kapitule. Ukazuje se, že kaza-

telské charisma sv. Dominika a staleté bohatství spirituality jeho Řádu může 
světské kněze a jáhny v mnohém inspirovat k lepšímu naplňování jejich poslání. 
A nejen to. Magistr Bruno hovoří o potřebě vzájemného obohacování světa 
řeholního a diecézního ve službě budování Božího království. Jako hlavní celebrant 
zahajovací mše svaté přivítal delegáty těmito slovy: „Pro naši komunitu u sv. Sabiny 
je velkou radostí, že zde můžeme přijmout reprezentanty kněžských fraternit. S nimi 
vstupují do Řádu místní církve ze všech koutů světa“.  
Kněžská sdružení dominikánských 
terciářů mají dnes po celém světě asi 
300 členů, z nichž dvě třetiny žijí na 
Filipínách. Může nás těšit, že kromě 
této asijské „velmoci“ se o novodobou 
podporu dominikánského povolání 
diecézních bratří Řád nejdéle snaží ve 
Francii a v České republice. V posled-
ních letech však svůj náskok na tomto 
poli poněkud ztrácíme. Nejedna země, 
která o zakládání sdružení kněží v do-
minikánské rodině dříve neusilovala, 
se nyní těší z jejich dynamického rozvoje (Anglie, Itálie – zejména provincie sv. 
Kateřiny, Španělsko, USA – provincie sv. Alberta). V řadě dalších zemí se nachází 
alespoň počáteční plamínek jednoho zapáleného člena či kandidáta (Austrálie, 
Nigérie, Kanada a některé státy Latinské Ameriky). I tam, kde zatím žádní členové 
kněžských sdružení nejsou, je namnoze patrný zájem bratří prvního řádu o zave-
dení nebo obnovení tohoto způsobu života (např. Venezuela, Indie, Slovensko). Ve 
zprávě účastníkům shromáždění podal zvlášť povzbudivé svědectví provinční 
promotor z amerického Chicaga, fr. Thomas McDermott OP: „Začali jsme se 7 členy 
a od té chvíle rosteme. Po pěti měsících postulátu jsme v únoru 2015 zahájili formální 
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formační program (noviciát s obláčkou). Nyní, o rok později, požádalo pět ze sedmi 
kněží o závěrečný slib, zatímco dva zbývající si přáli více času a nadále se účastní 
setkání. Kromě nich zahájí [letos] svou formaci dva další. […] Na základě naslouchání 
členům bych řekl, že jejich motivace, proč se chtějí připojit ke sdružení, je dvojí: 
(1) touží po společenství, ke kterému by patřili a (2) jsou přitahováni dominikánským 
charismatem. Pokud jde o mě jako promotora, vidím věci takto: Máme zde co do 
činění s diecézními kněžími, kteří se vyznačují duchem modlitby, horlí pro spásu duší, 
mají lásku k Písmu svatému, váží si studia a vyučování, přejí si sdělovat Boží slovo tím 
nejlepším možným způsobem, jsou přitahováni rodinnou atmosférou a cení si teologie 
sv. Tomáše Akvinského“.  
Jedním z duchovních vrcholů setkání byla mše svatá v historickém refektáři klášte-
ra sester dominikánek u sv. Sixta. Do rukou magistra Řádu při ní složili svůj první 
a zároveň definitivní slib tři kněží-novicové ze třech různých kontinentů.  

 

Pisatel těchto řádků, který je od října 2015 novicem téhož sdružení v české provin-
cii, následně obdržel formou e-mailu od jednoho z bratří skládajících slib toto 
krásné přání: „Be blessed my friend. May you grow in the spirit and likeness of 
Dominic who will lead you into the tender heart of our merciful God“.  Má-li jakékoli 
„sdružení“ naplnit cíle, pro které vzniklo, potřebuje oslovit a získat dostatečný po-
čet aktivních členů. Tento článek proto končím jednoduchou otázkou namířenou do 
všech částí dominikánské rodiny: Chceme zvát k účasti na milosti a poslání našeho 
řádu diecézní kněze a jáhny, kteří k tomu mohou mít od Boha povolání? Modlíme se 
za to? Považujeme rozvoj takového propojení v církvi za užitečné znamení doby? 
Jsme připraveni pro to něco aktivně dělat? Vám, kteří odpovídáte „ano“, upřímně 
děkuji.   

P. Tomáš Didymos Klíč 
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Zprávy z MS 
Chcete-li se zde i vy podělit o informace ze svého MS, pište na adresu redakce. 

Historicky první návštěva provinčního moderátora 
v Ústí nad Labem 
Už jsme v Ústí zažili leccos – i návštěvu Magistra, ale provinční moderátor k nám až 
dosud cestu nenašel. Toho současného, Míru Falkenauera, znám léta z formačních 
setkání. Vlastně si už ani nejsem schopná vybavit, kdy a kde přesně jsme se potkali 
poprvé, ale rozhodně to bylo ve společnosti jejich „rodinného“ MS, které nebylo 
dost dobře možné vnímat jinak než jako celek, takže jsem si je všechny dlouho 
pletla. Měli vždy neuvěřitelný dar – nakazit svou pohodovou atmosférou zbytek 
osazenstva, které se kolem nich večer velmi rychle shromáždilo. A už bouchaly 
zátky a salvy smíchu – směsice vtipů a historek ze života prostoupené atmosférou 
otevřenosti, důvěry a vzájemného přijetí. Shrnutí formace z praxe. Člověku se tak 
OPčas dostalo i zpětného korektivu, že je v něčem třeba úplně mimo. Vždy ovšem 
tak, že to mohl nejen přijmout, ale se i sám sobě zasmát – tím osvobozujícím smí-
chem, o němž píše Timothy. 
Všerubáci pro mne byli vždy představiteli „charismatu normálnosti“ i tím, jak byla 
jejich práce pro církev a řád vždy zcela přirozeně vyvážená starostmi kolem rodiny, 
zaměstnání a také angažovaností v obci. Dělali na mne dojem velmi vytížených lidí, 
proto by mne ani ve snu nenapadlo, někoho z nich (i přes evidentní schopnosti 
v tomto úřadu obstát) navrhnout na post provinčního moderátora. Jak jsem byla ale 
vděčná, že to někoho přece jen napadlo, když Míra tuto nominaci přijal! To, co 
následovalo, byla jen čirá radost z vanutí Ducha Svatého. 

S radostí jsem také zvedla telefon, když jsem viděla, že mi jen pár týdnů po kapitule 
Míra volá: 
„Ano, anó – haló, haló – co pro Tebe můžu udělat?“ 
„AHoJ! Musíme pracovně do Ústí, tak mě napadlo spojit to s návštěvou vašeho 
sdružení. Co říkáš? Kdy se scházíte?“ 
Radostné vanutí Ducha Svatého náhle přebil puch a lomoz kostlivců padajících ze 
skříní… Nedařilo se mi je honem ani spočítat, jedno bylo ale jasné – až bude chtít 
vidět náš archiv, tak nás zruší!!!  
Z návalů paniky mě vytrhl až pocit lehké nervozity na druhém konci v důsledku 
trapného mlčení na tom mém.  
„No jo, zvolili jsme si za šéfa zahradníka, budeme muset počítat s tím, že se s jeho 
jarními výjezdy zvyšuje riziko vizitací!" plácla jsem rychle.  
Konečně úlevný smích. 
„Hele my se v dubnu nescházíme, protože připravujeme pouť ke sv. Vojtěchovi…“ 
začala jsem docela dobře – najednou se ale slyším, jak říkám: „… tohle je ovšem 
výjimečná situace. Já to obvolám a obratem dám vědět – ju?"  
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I stalo se. Tři týdny od našeho rozhovoru uběhly v každodenním kalupu jako voda. 
Až cestou z práce, když jsem jela vyzvednout Falkenauerovy ze zahrady ústeckého 
kláštera, jsem měla čas přemýšlet nad tím, že jim kromě zmíněných kostlivců vlast-
ně nemáme co úžasného ukázat. Naše sdružení je téměř veskrze babičkovské. Půlka 
z nich se ještě na dnešek omluvila – jsou nemocné, hlídají vnoučata. Snad aspoň 
někdo dorazí. Ale nejspíš se právě nepředvedeme. Ach jo. 
Setkání na klášterní zahradě rázem zahnalo všechny chmury. Rychle jsme od Míry 
a jeho manželky Vlaďky (sestry Růženy ) přebrali putovní výstavu. Ještě, že při-
jeli! Jinak bychom si pro ni museli do Plzně dojet sami! Společnými silami jsme ji 
nainstalovali v klášterním kostele – viděli, že je to dobré – a honem vyrazili na 
společný oběd v CHKO Labské pískovce, kde bydlíme a kde se k nám připojil i můj 
manžel. Probrali jsme děti, práci i naši zahradu a strávili veskrze příjemné odpoled-
ne. Uvědomila jsem si, že po tolika letech v řádu je vlastně dost těžké hledat hranice 
mezi „vlastní“ rodinou a tou dominikánskou a že už to tak mají i moji rodiče, manžel 
i děti. Ale čas neúprosně běžel a my museli zase zpátky na kýžené setkání v Ústí. 
To jsme jako obvykle zahájili nešporami. Po nich jsme se na férovku přiznali, že tu 
administrativu v pořádku nemáme. Dohodli jsme se, do kdy ji do pořádku dáme – 
a pak se rozhostila stará známá pohoda. Došlo i na čaj a buchty, ale i sdílení vize 
nového moderátora, vyprávění o kapitule, ČODLF (čtyřletí obnovy dominikánské 
laické formace) i historky a salvy smíchu. Babičky zapomněly spěchat a mladí 
příznivci se neměli k odchodu.  
A tak, zatímco výstava v chladu kostela trpělivě čekala na návštěvníky památek, aby 
s nimi moderním jazykem promlouvala o historii a současnosti řádu, my jsme na 
faře u teplého čaje vzájemně sdíleli naše naděje ohledně jeho budoucnosti. Rozhlé-
dla jsem se kolem, vzpomněla si na mé odpolední obavy a bezděky se zastyděla. 
Vždyť oni JSOU úžasní! A je velký dar, že tu mohu být s nimi! 
Rozcházeli jsme se neradi a o moc později, než jsme zamýšleli. Bylo to jedno z nej-
hezčích setkání, co pamatuji. Snad budeme podobných schopni i sami. Snad 
dokážeme otevřít své oči, uši, mysl i srdce nejen při kulatých výročích. Snad si 
budeme umět vzájemně naslouchat nejen v letech milosrdenství. 

Dita Zdislava Králová 

Vigilie pouti ke sv. Peregrinu bratří III. řádu sv. Dominika  
7. května, za překrásného počasí, se konal již 7. ročník vigílie pouti bratří, sester 
a příznivců III. řádu sv. Dominika z brněnského sdružení sv. Tomáše Akvinského ke 
sv. Peregrinu v Ořechově, který je patronem nemocných rakovinou. Pouť je 
nazvána vigílií proto, že hlavní pouť se koná následující den 8. května. 
Do Ořechova přijelo auty či autobusem 12 členů III. řádu sv. Dominika. Přítomni 
byli duchovní otcové, P. Tomáš Bahounek OP – asistent brněnských terciářů sv. Do-
minika a P. Pavel Augustin Kryl – novicmistr. Na mši svatou přišli i někteří bratři 
a sestry z místní ořechovské farnosti. 
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Program pouti vypadal zhruba takto: Bratři a sestry terciáři přijeli do Ořechova 
o půl jedenácté. Po příjezdu byli všichni poutníci seznámeni s životem sv. Peregrina, 
který sepsal bývalý ořechovský duchovní správce P. B. Bláha. V jedenáct hodin se 
uskutečnila modlitba takzvaného „nadívaného“ svatého růžence s texty sv. papeže 
Jana Pavla II. Během modlitby svatého růžence bylo možno přijmout svátost smíře-
ní, čehož mnozí s povděkem využili.  
O půl dvanácté se slavila mše svatá, která byla věnována Matce Boží Panně Marii, 
a v přímluvách se vyprošovaly milosti pro řád sv. Dominika, který slaví v letošním 
roce jubileum 800 let od svého založení. 
Po mši svaté poutníci obdrželi obrázek s modlitbou a medailku sv. Peregrina od 
paní Leony Steingartové, která je členkou místního sdružení sv. Peregrina. Po té byli 
poutníci terciáři pozváni jejich příznivci, manželi Olivovými, na oběd. Tento oběd se 
již tradičně proměnil ve velkolepé agapé.  
Po obědě a následné siestě vyrazila skupina terciářů „americkým způsobem“, tj. 
automobily, na pouť k lesní kapličce sv. Peregrina. U lesní kapličky proběhla krátká 
pobožnost ke sv. Peregrinu, na jejímž závěru bylo všem přítomným poutníkům 
uděleno slavnostní požehnání. 
Poutníci se rozešli do svých domovů kolem půl páté odpoledne.   

Radovan Michael Plšek  

Exercicie olomouckého MS 
Tak máme za sebou exercicie roku 2016. A že to s nimi nebylo jednoduché. Víc jak 
půl roku předem jsme je měli zamluvené v Mendrice na první květnový týden. 
Bohužel 4. 1. 2016 mi přišel e-mail, že tento rok u nich duchovní cvičení mít nelze. 
Volám okamžitě do Koclířova, štěstí mi přeje, mají volno ve stejném termínu. Moji 
radost však po pár týdnech kazí SMS od o. Dokládala, kterou mi oznamuje, že v da-
ném termínu bohužel naše exercicie být nemohou a nabízí jiné termíny. Obvolávám 
všechny možné exerciční domy. Kredit vyčerpán, já vyčerpaná, ale takhle narychlo 
v našem termínu nikde volno není. Po konzultaci s o. Augustinem nezbývá, než 
přijmout termín, který se bohužel kryje se setkáním formátorů. A tak jsme museli 
oželet nepřítomnost našich členů, kteří se do Kašperek vydali, ale na všechny jsme 
s láskou vzpomínali a na dálku jim všem žehnali. 
Stejně jako při běžném setkání i na exerciciích jsme se sešli napříč generacemi. 
Velký věkový rozptyl je nutné brát vždy v potaz a uzpůsobit tomu program. Naše 
babičky zrychlené přesuny opravdu nezvládají. A že v Koclířově to není jednodu-
ché, museli jsme je i hlídat, aby trefily, kam bylo třeba. Naše babičky jsou nám 
školou života a trpělivosti. Jsme tolik vděční, že s vypětím všech sil se stále účastní 
každý měsíc setkání. Ony se ve svých více než osmdesáti letech dokonce vydaly i na 
dalekou cestu na duchovní cvičení. A když nám tam sestra Alenka onemocněla, 
mohli jsme si ještě víc uvědomit, jak moc důležitou součástí našeho společenství je. 
Pokora a skromnost, s jakou vše statečně snášela, byla pro mě další exerciční 
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přednáškou. Otec Augustin mluvil o milosrdenství, jak jinak v tomto roce. Věřím, že 
každý jsme slyšeli a přijali přesně to, co jsme potřebovali.  Tvořili jsme fajné spole-
čenství, které se při společné kávě a zákusku z klášterní cukrárny stmelovalo. 
Škoda jen, že nás nebylo ještě víc. Místa v klášteře i v našich srdcích bylo dost. 

Gabriela Zdislava Kollová 

Formační setkání Terchová  
13. – 15. května 2016 
Sestry a bratři, dominikánští laici slovenské provincie, nás pozvali, abychom se 
zúčastnili jejich formačního setkání, které mívají již tradičně o svatodušních 
svátcích v malebné přírodě Malé Fatry v osadě Šípková nedaleko Terchové. Letos 
bylo setkání obzvláště slavnostní vzhledem k oslavám jubilea 800 let našeho řádu. 
Před naším příjezdem pršelo, jarní příroda se krásně zelenala, z lesů stoupala pára, 
horský potok hučel přívalem vody a připadali jsme si v tu chvíli, jako bychom přijeli 
do amazonských pralesů. 
Budova školy v přírodě, v níž se koná již tradičně toto setkání, byla v přízemí vyzdo-
bena bannery odkazujícími na jubileum 800 let. Účastníků bylo odhadem kolem 70, 
z 95% ženy. Po srdečném přivítání a ubytování začalo formační setkání mší sv. 
a večerními chválami. Následovalo slavnostní zahájení, po němž jsme dostali na 
uvítanou tradiční slovenskou večeři – halušky s bryndzou. 
První přednášku formačního setkání měla františkánská řeholní sestra Lucia Kont-
seková na téma „Milosrdenstvo v Starom Zákone“. Ve velmi zajímavé a poutavé 
prezentaci nám ukázala, jaké hebrejské výrazy se používají ve Starém Zákoně pro 
vyjádření termínu „milosrdenství“ nebo „být milosrdný“, jaké jsou jejich významo-
vé odstíny, jakými výrazy se obvykle překládají do slovenštiny a upozornila na 
jejich typické použití na některých významných místech SZ. Zejména jsou zajímavé 
verše, v nichž se vyskytují všechny tři nejčastěji používané výrazy najednou. 
Přednáška velmi zaujala, ale nakonec pro únavu jsme páteční setkání ukončili 

kolem jedenácté hodiny a šli spát. 
V noci začalo pršet a postupně lilo 
jako z konve. 
V sobotu jsme den zahájili ranními 
chválami. Původně měla být s chvá-
lami i meditace, ale tu nahradil bratr 
Jeremiáš předčítáním meditačního 
textu ke snídani. Potom začala úžas-
ná přednáška vzácné návštěvy, co 
zabrala celé dopoledne. Setkání 
navštívil fr. Rui Carlos Antumes 
e Almeida Lopes OP, generální pro-
motor dominikánských laiků, který 
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přijel z Říma. Fr. Rui pochází z portugalské provincie, dominikánem se stal už v 19 
letech, dlouhou dobu působil jako vojenský kaplan. Později odešel do výslužby jako 
plukovník a nyní dostal na starost laické dominikány na celém světě. Mluvil 
anglicky a jeho řeč překládal do slovenštiny bratr Hadrián. Fr. Rui měl přednášku 
na téma „Laickí dominikáni – Poslaní hlásať evanjelium“.  
V první části měl fr. Rui prezentaci, která jednak vypovídala o současném stavu 
řádu, ale také o dalších větvích dominikánské rodiny, které sice nejsou s řádem 
právně svázány, ale žijí charismatem sv. Dominika. Ze všech větví řádu je 
nejpočetnější právě větev dominikánských laiků, kteří představují podle slov fr. Ruie 
„přítomnost dominikánského charismatu ve světě“. Zatímco totiž řeholních bratří je 
na světě celkem 6000, mnišek 3000 a kongregačních sester 27000, dominikán-
ských laiků je 144000. Některé skupiny nejsou v právním smyslu členy řádu, ale 
patří k dominikánské rodině jako např. sekulární instituty, IDYM – mezinárodní 
hnutí dominikánské mládeže, růžencová bratrstva apod. Všichni jsme ale posláni 
hlásat evangelium a kázat (nezaměňovat s homilií při mši sv., která je jen jednou 
specifickou formou kázání). Pak fr. Rui uvedl řadu jmen dominikánských laiků, kteří 
kázali prorocká slova, tj. vydávali svědectví o Kristu a evangeliu, každý jiným způso-
bem – politici, spisovatelka, charitativní pracovník, dominikánští dobrovolníci, 
bratrstvo podporující vězně, kteří se obrátili. 
Ve druhé části fr. Rui mluvil přímo o tom, jak žít naše laické povolání. Řekl, že domi-
nikánské charisma je charisma pro Církev, pro druhé. Být laickým dominikánem 
znamená hodně způsobů bytí a žití dominikánského charismatu. Naše různorodost 
tvoří poklad Církve. Máme být zakořeněni v Kristu a jeho slově a být hlasateli jeho 
Zmrtvýchvstání. Pro všechny větve dominikánské rodiny je společné toto: naše 
kázání začíná posloucháním evangelia, což pak vede k proměně života a návazně ke 
konání skutků milosrdenství a k vydávání svědectví Pravdě. Máme číst Slovo, medito-
vat o Něm a slavit Je. Naše jediné zavazadlo má být Boží Slovo, nic jiného si s sebou 
nemáme brát; v tom spočívá chudoba našeho řádu. Naše kázání začíná také naslou-
cháním jiným (sv. Dominik s hostinským v Toulouse nejen rozmlouval, ale také mu 
i naslouchal). Máme bližním naslouchat a slyšet je proto, abychom jim nekázali 
o tom, co vůbec nepotřebují. Naše kázání má být prorockým slovem a naše kazatel-
na je místo a situace, kdekoliv, kde Slovo musí být hlásáno. Laické kázání se nemá 
klerikalizovat a napodobovat řeholníky. Má přinášet smíření a odpuštění, má 
vycházet z porozumění světu a osobní oběti a je-li to třeba, vést i k mučednictví. 
Mnoho dominikánských laiků bylo mučedníky. 
Řeholníci mohou být posláni na jiné působiště. Laici ne. Jejich místo je stále stejné. 
Vše, co laický dominikán dělá, ať už v rodině, v zaměstnání, ve farnosti, je součástí 
společného projektu kázání. Když jsme členy řádu, pak je náš život vyjádřením 
společného charismatu. 
V rámci dominikánské rodiny si máme navzájem pomáhat, přitom ale každý z nás 
má zůstat tím, čím je. Naše laické kázání má být vyjádřením sounáležitosti v domi-



 

17 

LAICI  

nikánské rodině. Máme si uvědomovat, co každý z nás dělá ve svém životě pro 
vyjádření společenství v rámci řádu. 
Modlitba růžence je také způsobem kázání a zároveň je také školou modlitby. 
Rovněž pomáhat někomu modlit se je důležitým způsobem kázání. 
Po přednášce fr. Ruie následovala polední modlitba a po ní oběd. Celé dopoledne 
lilo jako z konve, což jsme zřetelně viděli z okna na přetékajícím podokapním žlabu, 
z něhož proudem crčela voda. 
Po obědě ale už jen trochu poprchávalo a toho jsme využili k procházce po okolí.  Pří-
krou cestou jsme vystoupali na nejbližší kopec a kochali se pohledem na vesničku 
pod námi, na okolní vrcholky, z nichž stoupala pára, na roubený dům s rozkvetlou 
jabloní v popředí, na svěží zeleň trávy, na níž jsme dokonce spatřili i vzácné vstavače. 
V 15 hodin začala společná modlitba růžence. Poté představili hosté své provincie. 
Tedy Poláci a my, Češi. Z Polska kolem poledne dorazila sestra Małgorzata ze 
Štětína a bratr Dominik z Wrocławi. Pak následovala práce ve skupinách na téma: 
„Reťaz kazateľov nádeje“. Přitom jsme rozebírali text o Josefu Egyptském a jeho 
bratřích a uvažovali nad významem naděje jakožto komunitní ctnosti. Od 18 hodin 
začala slavnostní večeře. Na slavnostně ozdobených stolech nechybělo víno, byly 
tam zlaté ubrousky a červené obaly příborů s logem jubilea. K večeři byl řízek 
s bramborovou kaší. 
Po večeři jsme začali 
chystat vše na slavení 
vigilie Seslání Ducha sva-
tého, která měla být 
venku na zahradě pod pří-
střeškem. Už nepršelo, ale 
bylo dost chladno. Vigilie 
začala v 21 hodin průvo-
dem s lucernami k ohni, 
kde byl zapálen paškál.  
Potom pokračovala slav-
ná mše sv. zakončená 
obřadem růží kolem 23. 
hodiny. Pak jsme zase 
uklidili lavice, židle, deky 
a všechnu výzdobu a začala noc bdění. V podkrovní místnosti se u Nejsvětější svá-
tosti až do rána střídaly skupinky adorujících sester a bratří. 
V neděli ráno jsme nejprve posnídali a sbalili si věci, abychom včas vyklidili pokoje. 
Od 9 hodin byla mše svatá. Potom program pokračoval prezentací o víkendové 
„Škole formácie“, kterou otevřeli pro své novicmistry a formátory bratři a sestry na 
Slovensku. Nato navázalo vyhodnocení sobotní práce ve skupinách (celkem 6), 
jejichž vedoucí přednesli výsledky rozjímání o naději jako komunitní ctnosti. 
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Následoval oběd a po něm jsme se začali postupně loučit a odjíždět. Někdo 
autobusem do Žiliny a pak dále vlakem, někdo autem. Celé formační setkání bylo 
velmi pěkné, slavnostní, povzbuzující a duchovně přínosné. Uvědomili jsme si, jak 
se nám rozšířil pohled a obzor a jak nás potěšilo, že patříme k velkému celku 
světové dominikánské rodiny a samozřejmě také k mystickému Kristovu tělu, které 
právě Duch svatý spojuje v jeden celek a dává mu tak růst v duchovní chrám k Boží 
oslavě. 

Jiří Reginald Machačík 

Foto převzato z http://www.dominikani.sk/index.php/op/laici-op/item/formacne-stretnutie-
kazatelov-nadeje/1126  

 

 

 
 

http://www.dominikani.sk/index.php/op/laici-op/item/formacne-stretnutie-kazatelov-nadeje/1126
http://www.dominikani.sk/index.php/op/laici-op/item/formacne-stretnutie-kazatelov-nadeje/1126
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Poutní sezóna v Jablonném 
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 

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 stále hledá pomocníky 

Pokud byste se v letních měsících (červen – září) chtěli procvičit v různých formách 
kázání, 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.  
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Formační setkání 2017 
28. 4. – 1. 5. 2017 Trapistický Klášter Naší Paní nad Vltavou 
http://www.trappistevitorchiano.it/storia-fondazioni-nasi-pani-cz.asp  

Z Kazatelského střediska  
S ohledem na SDM v Krakově a další prázdninové události se letos letní misie konat 
nebudou, ale již připravujeme ty následující, které by se v příštím roce měly 
uskutečnit v Sušici. 
Nejen pro letní misie, ale i pro další akce, které zaštiťuje Kazatelské středisko, 
bychom vás rádi požádali o sponzorský dar. Potřebujeme zakoupit dvacetilitrové 
varné nádoby, jejichž cena se pohybuje okolo 4000,- Kč.  
Na oplátku nabízíme zapůjčení vybavení, které k dispozici máme: 

 Nůžkový párty stan 6 x 3 m  
 Párty stan 3 x 3 m   
 Flipchart TRIPOD GREY   
 Stojan na plakáty venkovní   
 Stojan na plakáty A   
 MIPRO MA-707 a MIPRO MA 202 - přenosné ozvučovací zařízení  
 Router Asus RT-N10 
 Obraz "Maria, služebnice Boží radosti" + malířský stojan   

Materiál můžeme zapůjčit pro použití v rámci dominikánské rodiny vždy na osobní 
odpovědnost konkrétní osobě. Bližší informace o možnosti sponzoringu a zapůjčení 
materiálu získáte na adrese redakce OPuscula. 

Ubytování v CSOŠ Bojkovice  
Domov mládeže Církevní střední odborné školy Bojkovice nabízí levné ubyto-
vání v malebném prostředí Bílých Karpat (Východní Slovácko) v období letních 
prázdnin (červenec a srpen), které je vhodné pro rodinnou dovolenou, letní tábory, 
sportovní soustředění, cyklozájezdy 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: ubytovani.bojkovice@gmail.com, 731 625 935 

http://www.trappistevitorchiano.it/storia-fondazioni-nasi-pani-cz.asp
mailto:ubytovani.bojkovice@gmail.com
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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. 

 
Kateřina Sienská: Krátká rozmluva o získání pravé 

dokonalosti (2. vydání) 
 „Kdo zná světici z jejích listů a Dialogu s Boží Prozřetelností, cítí, 
jak i tímto dílkem vane její duch. Je to duch života hluboce pono-
řeného v Boha, duch opravdové lásky, která znamená naprostý 
zánik egoistických tendencí, je to duch hluboké odevzdanosti do 
vůle Boží a tichého spočinutí v náručí Božím. Knížečka je 
opravdu charakteristická jak pro středověk, tak zvláště pro 
dominikánskou mystiku, která nachází ve svaté Kateřině Sienské 
svou velkou reprezentantku.“ (P. Reginald Dacík) 

brož., 20 s., 65 Kč 

Humbert z Romans: O formaci kazatelů 
Českému čtenáři se dostává do rukou překlad zajímavého 
středověkého díla dominikánské tradice. Čtvrtý nástupce 
svatého Dominika (generální magistr řádu) sepsal pro bratry 
příručku, jak kázat (a především jak nekázat). Kazatelům i jejich 
posluchačům může být útěchou vědomí, že problémy, se 
kterými se potýkáme dnes, už se řešily v polovině 13. století. 
Dílo O formaci kazatelů má dvě části: zatímco druhá část, 
obsahující objemný soubor vzorových kázání pro různé doby 
a příležitosti (z nichž přinášíme v překladu jen nepatrný 
zlomek), se dočkala úspěchu a mnohých opisů, první, podstat-

nější část se nesetkala s významnějším ohlasem. Pro dominikánskou spiritualitu je 
to však důležitý pramen. Obšírně pojednává o kazatelském povolání, o jeho 
nezastupitelnosti, ba dokonalosti – jeho vznešenost dokládá mnohdy až úsměvným 
způsobem, ale smysl je jasný: povolání ke kazatelství není lidská volba, ale Boží 
milost, která nese plody svatosti nejen v posluchačích, ale i v kazateli samém. 
Humbert však také mluví o náročnosti a úskalích kazatelského způsobu života 
a o špatném kázání. Účinnost kázání podmiňuje mnohými pravidly, která jsou 
dodnes platná a často tak málo respektovaná. Není tedy na škodu začíst se do této 
stále aktuální příručky. 

vyjde koncem května 

http://krystal.op.cz/
mailto:krystalop@volny.cz
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Knihkupectví Oliva 
Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 606 657 544,  
e-mail: knihy-oliva@quick.cz. Otevřeno: Po – Pá 10 – 18 hod. 
Knihkupectví v areálu pražského kláštera nabízí produkci 
nakladatelství Krystal OP, literaturu z oblasti křesťanství, judaica, 
pravoslaví a historickou a filosofickou literaturu. Kompletní 
nabídku naleznete v internetovém knihkupectví http://oliva.op.cz 

Kniha Ester v řeckých verzích Septuaginty a alfa textu 
Každá z dochovaných řeckých verzí, jejichž paralelní překlad kniha přináší, předsta-
vuje ve srovnání s hebrejským textem poněkud odlišné pojetí vyprávěného děje i jeho 
důsledků. Český překlad (V. Černušková) i komentář (P. Chalupa)  

Vyšehrad, váz., 120 str.., 228 Kč 
Bugel Walerian: Anafora jako teologický text 
Autor se snaží nejen o detailní popis procesu vzniku nových anafor, ale též o analý-
zu tohoto procesu. 

Pavel Mervart 2015, brož., 316 str., 299 Kč 
Elias Vella: Maria, matka Ježíšova 
Maria je jedním z největších darů, jaké kdy lidstvo od Ježíše dostalo. Proto se 
nesmíme bát se jí otevřít a přijmout ji do svého života. Je třeba, aby se v našem životě 
stala živou přítomností, charismatem, zkušeností a vzorem.  
Z anglického originálu přeložila Františka Bohmová. 

KN 2016, brož., 182 str., 249 Kč 

Karel Sládek a kol: Krása spasí svět 
Výrok z Dostojevského románu Idiot „Krása spasí svět“ otevřel otázku: „Jaká krása 
spasí svět?“ Odborná monografie vznikla na základě vědeckých rozprav a kolokvia 
na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Pavel Mervart 2015, váz., 206 str., 200 Kč 
Milena Štráfeldová: Trestankyně 
Co má větší cenu: žít v bezpečném závětří, ovšem za cenu kompromisů, nebo si stát 
odvážně za svým a uchovat si čisté svědomí? Pro Růženu Vackovou ale otázka takto 
vůbec nestála.  

Mladá fronta, váz., 371 str., 299 Kč 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Konfesní právo 
Monografie se zabývá především českým konfesním právem. Snahou autorů bylo 
zahrnout všechna jeho odvětví. 

Leges, váz., 416 str., 550 Kč 

Monika Menke: Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období 
kodifikovaného kanonického práva,  

UP Olomouc 2015, brož., 271 str., 269 Kč 

Novéna s prosbou o mír ve světě k blahoslavenému Karlu Rakouskému 
Vybral a uspořádal Michal Altrichter SJ. 

Refugium 2016, brož., 29 str., 35 Kč 

mailto:knihy-oliva@quick.cz
http://oliva.op.cz/
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Dominikánská 8  
Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze 

je volná platforma poskytnutá bratry dominikány všem 
jednotlivcům a institucím, kteří chtějí spoluvytvářet aktivity 
pořádané v pražském dominikánském klášteře. Podrobný program 
na http://dominikanska8.cz  

 

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

 

Úterý 7. června 2016 v 19.30 hod.  

Amoris lætitia – úvahy nad osmou kapitolou 
Papež František otvírá v osmé kapitole apoštolské exhortace Amoris lætitia nové 
cesty jak pastoračně doprovázet rozvedené a znovu sezdané, ale i věřící v jiných 
„neregulérních“ situacích. Představuje jeho přístup naprosté novum, či dokonce 
zlom v nauce a praxi církve? A jak se konkrétně uplatní v praxi? 
 
Pastorační přístup papeže Františka k lidem v „neregulérních“ situacích znamená 
určitý posun v chápání přirozeného zákona i ve způsobu interpretace biblických 
textů (konkrétně Mt 5,31–32). Proto je namístě se ptát, z jakých principů papežovy 
návrhy vychází a zda mají nějakou oporu v tradici církve. 
V druhé části večera se chceme zamyslet nad možnými způsoby, jak osmou 
kapitolu exhortace Amoris lætitia uvést do pastorační praxe. 
 
Hosté: Damián Němec OP, Justin Dvorský OP 
 
 

Čtvrtek  9. června 2016 v 19.30 hod.  

Jsou věřící lepší než nevěřící? 
Víra nám dává naději na život věčný, ale jak se projevuje v životě na této zemi? 
Mluvíme o tom, že láska Boží proměňuje naše srdce skrze křest a další svátosti, ale 
je to na nás poznat? Jsou věřící lepší než nevěřící? 
 
Hosté: Michal Němeček, Ludvík Grundman OP 
 
 

http://dominikanska8.cz/
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ADRESÁŘ  

KOMUNITY  

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

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

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

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

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

Laická sdružení sv. 
Dominika  
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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