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Vážení čtenáři, 

  přelom července a srpna by se 
dal charakterizovat slovem polovina. Je za 
námi polovina prázdnin, polovina léta, 
polovina liturgického mezidobí (bereme 
do ruky poslední díl breviáře), polovina 
letošního ročníku OPuscula a přibližně 
polovina generální kapituly. V době uzá-
věrky tohoto čísla začínala a v době, kdy 
jej budete číst, končí. I tak jsme se pokusili 
vám ji alespoň částečně zprostředkovat 
uveřejněním pozdravu papeže Františka 
kapitulářům a odkazem na webové strán-
ky, které si mohou dovolit být o něco 
pružnější ve sdělování novinek. 
Za svou polovinou je i letošní rok Jubi-
lea, ale přesto nás ještě čekají zajímavé 
akce s ním spojené a byli bychom rádi, 
kdybyste přijali naše pozvání. 
V přelomovém období je i příprava 
Čtyřletí obnovy dominikánské laické 
formace, a tak vám zde přinášíme pár 
prvních informací a s nimi opět odkaz 
na webové stránky, kde budou rozpra-
covaná témata publikována. 
Přejeme sobě i vám, aby se vám toto 
číslo líbilo celé a zároveň pěkné prožití 
druhé poloviny roku. 

Vaše redakce 

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) 
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GENERÁLNÍ KAPITULA  

Generální kapitula – Bologna 2016 

Magistr řádu fr. Bruno Cadoré svolal listinou ze dne 15. listopadu 2015 Generální 
kapitulu provinciálů do konventu svatého otce Dominika v Boloni, a to v termínu od 
16. července do 4. srpna 2016, kdy bude zakončena slavností sv. otce Dominika. 

Kapitule předcházela pouť bratří studentů po stopách sv. Dominika (viz článek 
v tomto čísle), která byla zakončena v Bologni právě v době, kdy zde začínala 
generální kapitula. 

V době, kdy píšeme tyto řádky, je kapitula „ v plném proudu“, a tak je na popis 
událostí poněkud brzo. Ale v okamžiku, kdy čtete tyto řádky, kapitula pomalu končí. 
Proto bychom vás rádi odkázali na webové stránky řádu, kde naleznete dění na 
kapitule den po dni (http://www.op.org/en/Bologna2016). Další informace 
a fotografie naleznete též na https://www.facebook.com/ordopraedicatorum.  

Pár řádků o generální kapitule z pohledu o. provinciála Benedikta Mohelníka OP 
jsou zájemcům k dispozici na http://op.cz/?a=1&id=692.  

 

Světelný průvod účastníků putování po stopách sv. Dominika a kapitulářů 
Zdroj: http://www.op.org  

http://www.op.org/en/Bologna2016
https://www.facebook.com/ordopraedicatorum
http://op.cz/?a=1&id=692
http://www.op.org/


3 

GENERÁLNÍ KAPITULA  

Apoštolské požehnání papeže Františka kapitulářům 
U příležitosti zahájení generální kapituly 
provinciálů konané v Bologni v roce 800. 
výročí založení řádu, zaslal papež František 
prostřednictvím státního tajemníka kardi-
nála Pietra Parolina magistrovi řádu fr. 
Brunovi Cadoré telegram, ve kterém uděluje 
jemu, všem účastníkům generální kapituly 
a skrze ně i celému řádu své apoštolské 
požehnání.  

Fr. Bruno Cadoré OP 
Magistr řádu kazatelů 
Convento Santa Sabina 
Piazza Pietro d'Illiria, 1 
00153 Roma 

Při příležitosti konání generální kapituly provinciálů řádu kazatelů, která se sešla 
v Bologni během mimořádného roku milosrdenství a v čase oslav osmistého výročí 
potvrzení řádu papežem Honoriem II., vám jeho svatost papež František zasílá své 
srdečné pozdravy, vyprošuje dary Ducha svatého a připomíná, že Boží milosr-
denství je pilíř podpírající život církve. 

Veškeré pastorační aktivity musí být provázeny citlivou něhou a žádné hlásání 
a svědectví světu nemůže být bez milosrdenství. Důvěryhodnosti církve je možné 
dosáhnout jen cestou milosrdné a soucitné lásky, která oživuje, a skrze odvahu 
hledět do budoucnosti s nadějí. 

Svatý otec přeje všem, kdo následují charisma svatého Dominika – neúnavného 
apoštola milosti a odpuštění, soucítícího s chudými a horlivého ochránce pravdy – 
aby svědčili o milosrdenství, vyznávali je a ztělesňovali je ve svém životě, aby byli 
znamením Boží blízkosti a něhy, a tak pomohli dnešní společnosti znovuobjevit 
naléhavost solidarity, lásky a odpuštění. 

Vyprošuje si vaše modlitby na podporu své služby v Petrově úřadu, uděluje vám 
i všem kapitulářům na přímluvu Panny Marie Růžencové a všech svatých domini-
kánské rodiny apoštolské požehnání, o které jste žádali, a rozšiřuje je na celý řád. 

 
Ve Vatikánu, 15. července 2016 

kardinál Pietro Parolin 
Státní tajemník Svatého otce 

Zdroj: http://www.op.org/en/content/apostolic-blessing-general-chapter-bologna-2016 

Překlad fr. Filip OP a J. Beneš 

http://www.op.org/en/content/apostolic-blessing-general-chapter-bologna-2016
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JUBILEUM  

U Mosta slúžiti 
Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů 

Ve dnech 29. – 30. září 2016 se v Barokním refektáři kláštera u sv. Jiljí v Praze (vstup 
Jilská 7a) bude konat Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu 
kazatelů – dominikánů s názvem U Mosta slúžiti. Pořadateli jsou Česká dominikán-
ská provincie a Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha. Záštitu přijal 
ministr kultury Daniel Herman, arcibiskup pražský Dominik kard. Duka OP a rektor 
UK Tomáš Zima. Je to jeden z významných bodů oslav jubilea řádu v naší zemi. 

Program 
Čtvrtek 29. září 2016, 9-12 hod. 

I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích 

 Dominikánská odpověď na potřeby člověka a církve 
Viliam Štefan DÓCI OP (Řím, Historický institut dominikánského řádu) 

 Dominikáni a počátky měst v českých zemích 
Josef ŽEMLIČKA (Historický ústav AV ČR) 

 Etapizace vzniku sítě dominikánských konventů v českých zemích  
Dušan FOLTÝN (Centrum medievistických studií) 

II. Dominikáni v městské společnosti a na vysokých učeních 

 Dominikáni v českých městech vrcholného středověku 
Eva DOLEŽALOVÁ (Historický ústav AV ČR) 

 Dominikáni a středověká generální studia 
Gabriel HUNČAGA OP (Slovensko, Žilina) 

 První dominikáni na pražské univerzitě 1347-1419 
Efrém JINDRÁČEK OP (Řím, Papežská univerzita sv. Tomáše Ak.; 
Filosofický ústav AV ČR) 

Čtvrtek 29. září 2016, 14-17 hod. 

III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a Krakově 

 Výsledky archeologického a stavebně historického výzkumu konventu 
sv. Klimenta na Starém Městě pražském 

Jan HAVRDA, Anna ŽĎÁRSKÁ (Národní památkový ústav, ú.o.p. v Praze), 
Miroslav KOVÁŘ (Praha) 

 Stavební vývoj dominikánského konventu v Krakově ve středověku 
Anna BOJĘŚ-BIEŁASIK, Marcin SZYMA (Polsko, Instytut dějin umění 
University Jagiellońského v Krakově) 

IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích 

 Shrnutí výsledků výzkumu dominikánského konventu v Berouně 
Petr SOMMER (Centrum medievistických studií) 
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 Nové poznatky ke stavebnímu vývoji středověkých dominikánských 
konventů v Čechách 

Miroslav KOVÁŘ (Praha) 

 Nové poznatky ke stavebnímu vývoji středověkých dominikánských 
konventů na Moravě a ve Slezsku 

David MERTA, Marek PEŠKA (Archaia Brno, o.p.s.),  
Dalibor PRIX (Ústav dějin umění AV ČR) 

17.40 Nešpory v kostele sv. Jiljí 
18.30 Mše sv. v kostele sv. Jiljí 

Pátek 30. září, 9-12 hod. 

V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba 

 Dominikánky v českých zemích ve středověku 
Tomáš ČERNUŠÁK (Moravský zemský archiv v Brně) 

 Architektura středověkých kostelů dominikánek v českých zemích 
Klára MEZIHORÁKOVÁ (Ústav dějin umění AV ČR) 

 Graduál Mistra Václava 
Vojtěch SEMERÁD (Collegium Marianum) 

 Traktát o hudbě Jeronýma Moravského 
Błażej MATUSIAK OP (Praha) 

Pátek 30. září, 14-17 hod. 

VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze 

 Gotické nástěnné malby v kostele sv. Anny na Starém Městě pražském –  
výklad bude probíhat přímo v kostele sv. Anny 

Jan ROYT (Ústav pro dějiny umění FF UK) 

 Prohlídka kláštera U sv. Anny 
 Nešpory v kostele sv. Anny 

18.30 Mše sv. v kostele sv. Jiljí 

Další akce roku Jubilea 
Den modliteb sv. růžence 
Nejen 7. 10. 2016, ale celý říjen je věnován modlitbě růžence. Na starosti jej mají 
jednotlivé místní komunity. 

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

Závěrečná oslava Jubilea 
Rok Jubilea uzavřeme v České dominikánské provincii příští rok na svátek 
sv. Tomáše Akvinského 28. 1. 2017. 
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Výzva o. provinciála 
Protože ne všem se dostal v červnu do rukou list o. provinciála k situaci v Ekvádoru 
a protože pomoc je neustále potřeba, přinášíme jej zde v plném znění. 

Dominikánská rodina v Ekvádoru 
apeluje na solidaritu dominikánské rodiny na celém světě 

 V sobotu 16. dubna 2016 postihlo Ekvádor ničivé zemětřesení o síle 7, 8 stupňů, 
jehož epicentrum bylo ve významných turistických oblastech. Tisíce lidí zůstaly bez 
domova, bez práce, bez rodiny. Podle dosavadních úředních záznamů je registro-
váno 654 mrtvých, 16 601 zraněných, 155 nezvěstných a 25 640 lidí bez přístřeší. 
S každým dalším dnem tato čísla rostou.  

Vzhledem k této situaci, kdy tisíce lidí zůstaly bez přístřeší, bez práce, bez svých 
blízkých, včetně tisíců dětí, které osiřely, svolal viceprovinciál dominikánů 
fr. Armand do Villalta Salazar OP zástupce všech větví dominikánské rodiny v Ekvá-
doru, bratry, mnišky, kongregační sestry a laiky, do sídla kurie, kláštera sv. Kateřiny 
Sienské v Quitu, aby společně hledali způsob, jak účinně pomoci v nejvíce zasa-
žených oblastech.  

Výsledkem tohoto bratrského dialogu o národní tragédii byly následující body:  
1. Vyhlášení května, měsíce Panny Marie, měsícem modliteb za Ekvádor 

a nejvíce postižené oblasti.  
2. Organizování sběru nezbytné základní materiální pomoci a její distribuce do 

nejvíce potřebných míst za spolupráce bratří a sester.  
3. Založení Fondu solidarity, ze kterého by se financovala obnova domovů pro 

lidi bez přístřeší. Tento projekt obsahuje následující kroky:  
a. Vytvoření tříčlenné komise solidarity složené ze zástupců bratří, sester 

a laiků.  
b. Založení běžného účtu společného pro celou dominikánskou rodinu.  
c. Každá větev dominikánské rodiny v Ekvádoru přispěje do tohoto fondu 

ze svého rozpočtu.  
d. Byla zaslána prosba o pomoc magistrovi řádu fr. Brunovi Cadoré OP 

a jeho prostřednictvím také dominikánské rodině na celém světě.  

Odkaz na originální text: http://www.op.org/es/content/familia-dominicanaa-de-
ecuador-apela-lasolidaridad-de-dominicos-del-continente.  

Vzhledem k tomu, že generální kurie nemá fond pro případ nouze, obrátil se 
magistr řádu na představené provincií s výzvou, aby informace o záchranném 
programu rozšířili ve svých komunitách.  

http://www.op.org/es/content/familia-dominicanaa-de-ecuador-apela-lasolidaridad-de-dominicos-del-continente
http://www.op.org/es/content/familia-dominicanaa-de-ecuador-apela-lasolidaridad-de-dominicos-del-continente
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Prosím tedy všechny členy dominikánské rodiny v naší provincii, aby se podle 
svých možností k tomuto dominikánskému záchrannému projektu velkoryse 
připojili.  

Pokud se rozhodnete tento projekt finančně podpořit, zašlete peníze na účet České 
dominikánské provincie 6375022/2700 s variabilním symbolem 16416. Peníze je 
možné zasílat do konce září 2016, kdy budou hromadně odeslány do Ekvádoru.  
 
 V Praze 23. června 2016  
 

fr. Benedikt Mohelník OP 
provinciál  

 

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. 
 

Medailonky věnované jednotlivým bratřím naleznete v minulém čísle OPuscula 

(http://opusculum.op.cz/2016/OPusculum1606.pdf).  

http://opusculum.op.cz/2016/OPusculum1606.pdf
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Po stopách svatého Dominika 
Před třemi lety došlo na ge-
nerální kapitule v Trogiru 
k rozhodnutí uspořádat při 
příležitosti osmistého výro-
čí Řádu kazatelů pouť bratří 
studentů s magistrem řádu 
po stopách sv. Dominika. 
Projektu se dostalo náležité 
pozornosti, vznikl celý pro-
gram začínající ve Španěl-
sku (Dominikovo dětství), 
pokračující přes Francii (založení Řádu) až do italské Boloně (závěr Dominikova 
pozemského života). Účast přislíbilo kolem 90 bratří a 25 apoštolských sester 
doprovázených magistrem řádu bratrem Brunem Cadoré. 
Program pouti započal 1. července v Madridu. Poutníci v průběhu dvou týdnů 
navštívili Segovii, Caleruegu, Gumiel de Izan, opatství Santo Domingo de Silos, 
Osmu, Lurdy, Toulouse, Fanjeaux, Carcassone, Janov, Sienu, Řím a Boloňu, kde byl 
po setkání s provinciály, kteří zrovna zahajovali celořádovou kapitulu, program 
završen 17. července.  
Českou provincii zastupovali fr. Marek Koukal a fr. Metoděj Němec. Se svými 
zážitky se podělili prostřednictvím průběžně psaného deníku. Ten naleznete 
v příštím vydání Amicula, který je plánován jako příloha příštího OPuscula 
(10/2016). Nedočkavci si jej ale můžou přečíst už dnes na internetových stránkách 
http://amiculum.op.cz. Odkaz na patero vydařených videí z poutě a pár fotek 
naleznete na webových stránkách naší provincie (http://op.cz/?a=562) a na 
http://www.op.org/en/TheWalkingDom. 

Fr. Gabriel OP 

http://amiculum.op.cz/
http://op.cz/?a=562
http://www.op.org/en/TheWalkingDom
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Znojmo – Svatá brána Roku milosrdenství 
 
Milá dominikánská rodino, 
 
rády bychom se s vámi podělily o to, jak v našem klášteře Sv. Kříže ve Znojmě 
prožíváme Jubileum 800 let od založení našeho Řádu. Otec magistr Bruno Cadoré 
ve svém dopise všem členům Řádu při otevření Jubilea poukázal na „šťastnou 
shodu“, s níž toto velké dominikánské výročí připadlo právě na mimořádný Svatý 
rok milosrdenství, vyhlášený pro celou církev papežem Františkem. Připomínáme 
si slova otce magistra, že úkolem každého člena dominikánského řádu je skrze 
kázání přinášet všem lidem Boží milosrdenství, zjevené v Ježíši Kristu.  

Pro nás dostala tato „šťastná shoda“ nečekaně kon-
krétní podobu, když byl kostel Sv. Kříže našeho 
kláštera určen za jeden z těch v naší diecézi, kde je 
otevřena Svatá brána Roku milosrdenství. Místní 
farnost se na nás ihned obrátila s prosbou o spolu-
práci, o naši přítomnost a modlitbu při poutních 
dnech, které zde u Svaté brány probíhají každý 
pátek. Něco takového samozřejmě od celé naší 
komunity vyžaduje i jistou oběť, ale už nyní 
v polovině obou jubileí jsme si jisté, že tato naše 
konkrétní účast je zdrojem velkých milostí jak pro 
poutníky, tak pro naši komunitu. 
Při pátečních poutích u Sv. brány vedeme v 15:00 
v kostele adoraci, liturgickou modlitbu (nonu) 
a přede mší svatou v 17:00 modlitbu růžence. Tak 

se požehnaně spojují prvky vlastní našemu Řádu i úkol nás sester mnišek v něm 
s možností dát na nich účast všem přicházejícím poutníkům. Poutní mše svatá vždy 
vrcholí eucharistickým průvodem do Svaté brány, kterého se s velkou vděčností 
účastníme. Uvědomujeme si, kolik potřebných milostí při tom jako mnišky domi-
nikánky můžeme druhým vyprošovat. Řada těchto poutních dní je tematicky 
zaměřených – proběhla např. pouť zasvěcených osob, matek a otců, zemědělců, ne-
mocných… – a jsou doprovázeny dalším programem (přednáškou, svědectvím, 
agapé), kterého se sice neúčastníme, ale který probíhá v otevřených prostorách 
našeho kláštera. I takto se tedy poutníci dostávají do kontaktu s naším domini-
kánským „kázáním“. 
Dne 7. září pak bude pouť u Svaté brány patřit přímo dominikánské rodině. Jako 
hlavního celebranta poutní mše sv. jsme pozvaly otce provinciála P. Benedikta 
Mohelníka OP. Byly bychom moc rády, kdyby tu byla zastoupena celá dominikánská 
rodina. Tímto vás všechny srdečně zveme na tuto dominikánskou pouť ve Znojmě. 

Mnišky dominikánky z kláštera Sv. Kříže ve Znojmě 
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CSOŠ Bojkovice 
K naší velké radosti přijala dne 24. 6. 2016 roucho 
sv. o. Dominika slečna Daniela Šenkeříková, půvo-
dem z Valašských Klobouk. Po absolvování CSOŠ 
v Bojkovicích vystudovala Sociální pedagogiku na 
CMTF v Olomouci a poté pracovala jako vychovatel-
ka v našem Katolickém domově studujících v Praze.  
Nyní tráví své noviciátní dny se svou magistrou 
s. Miriam Hřebačkovou OP v klášteře ve Střelicích 
u Brna. 
Jako patronku a směr svého řeholního života si 
vybrala bl. Štěpánku Quinzani OP. 
Oběma jim vyprošujeme stálý přísun Božích milostí 
doprovázený profukováním Ducha Svatého se 
všemi svými dary!  

Sr. Guzmana OP 

Bl. Štěpánka Quinzani OP 
terciářka, mystička a zakladatelka 
kláštera. 

Narodila se 7. září 1457 v Orcinuovi 
u Brescie. Její otec byl terciář a za-
městnanec dominikánského kláštera 
v Soncino, kde se jako dítě seznámila 
s bl. Matoušem Carrerim, jenž položil 
základy jejímu duchovnímu životu. 
V roce 1489 se stala členkou 3. řádu. 
Často rozjímala o utrpení Páně, zaží-
vala extáze a objevila se jí stigmata. 
Věnovala se skutkům lásky a ošetřo-
vání nemocných. Spolu s dívkami, 
které se shromáždily kolem ní, za-
ložila v Soncino nedaleko Cremony 
klášter sv. Pavla řeholních terciářek 
a stala se zde představenou. Konala 
pokání za hříchy své doby a po čtyři-
cet let prožívala každý pátek utrpení 
Páně. Byla přítelkyní sv. Anděly Me-
rici, zakladatelky řádu sv. Voršily.  
Zemřela v Soncino 2. ledna 1530 a tělo 
bylo pohřbeno v klášterním kostele. 
Klášter se sice nezachoval, ale její 
ostatky jsou v Soncino nadále ucho-
vávány.  
Její kult schválil 14. prosince 1740 
papež Benedikt XIV. Liturgická osla-
va bl. Štěpánky se koná 3. ledna. 
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Zasedání rady provinčního moderátora 
V sobotu 4. června 2016 se v Jablonném v Podještědí sešla rada provinčního mode-
rátora. Zápis z jednání obdrželi všichni představení MS, a tak zde přinášíme alespoň 
malý souhrn toho, o čem se rokovalo. 

Základní dokumenty LS 
Nové vydání základních dokumentů laických sdružení bude obsahovat nejen sta-
novy, vyhlášení a směrnice promulgované loni na podzim, ale též rozšířené přílohy 
a nový překlad obřadů přijetí do sdružení a slibů podle Rituálu schváleného magis-
trem řádu. Právě kvůli těmto částem se vydání pozdrželo, ale nyní už je vše 
kompletní a čekají nás „jen“ připomínky k obřadům a redakční zpracování textů. 
Protože příští kapitula, která může vnést změny do směrnic, bude až za 4 roky, zdá 
se, že nám nějakou dobu nové vydání sloužit bude. Ale neměli bychom zároveň 
ustrnout na liteře, protože nejen církev ale i laická sdružení jsou živý organismus, 
a je třeba reagovat na aktuální potřeby. Rada bude proto průběžně sbírat všechny 
podněty ke změnám, které jí můžete kdykoli zasílat. 

Pomoc Ekvádoru 
Rada se zabývala výzvou ekvádorského provinciála a možnou pomocí zemi posti-
žené přírodní katastrofou. List našeho o. provinciála naleznete v úvodu tohoto čísla 
a na webových stránkách provincie (http://laici.op.cz/zprava/pomoc-ekvadoru-
postizenemu-zemetresenim a http://op.cz/?a=1&id=685). 

Řetěz kazatelů naděje. Setkání Fatima 2017. 
Z iniciativy Evropské rady laiků vznikla aktivita nazvaná Řetěz kazatelů naděje 
propojující vzájemně jednotlivé provincie před setkáním ve Fatimě, které se usku-
teční příští rok. Do tohoto řetězu se zapojí i naše provincie (více v následujících 
článcích). Na setkání by pak naši provincii zastupovala Eva Imelda Fuchsová. 

Čtyřletá Obnova Dominikánské Laické Formace 
Rada se zabývala vypracováním podkladů pro první rok ČODLF. Do konce srpna 
bude připravena základní osnova a seznam související literatury, dopisy magistra, 
světci atd. (více v následujících článcích).  

Výpomoc terciářů 
Prázdniny jsou obdobím, kdy je zvlášť potřeba najít lidi ochotné obětovat svůj čas 
poutníkům v Jablonném v Podještědí. Na přání o. provinciála oslovíme všechny 
terciáře (výzvu jsme opakovaně uveřejnili v předchozích číslech OPuscula a ani toto 
není výjimkou – pozn. red.) Místní sdružení by též měly převzít větší podíl na 
nákladech spojených s cestami svých asistentů na setkání. 

Setkání terciářských rodin  
Rádi bychom v Jablonném během příštích prázdnin (2017) uspořádali setkání 
terciářských rodin. Podle zkušeností z letošního léta bude do konce roku navržen 
program a domluven termín.  

http://laici.op.cz/zprava/pomoc-ekvadoru-postizenemu-zemetresenim
http://laici.op.cz/zprava/pomoc-ekvadoru-postizenemu-zemetresenim
http://op.cz/?a=1&id=685
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V závěru zasedání se ještě hovořilo o obsazení oficií řádových asistentů, Jiří Regi-
nald Machačík krátce informoval o návštěvě na Slovensku (článek jsme přinesli 
v minulém čísle OPuscula – http://opusculum.op.cz/2016/OPusculum1606.pdf) 
a byl domluven termín dalšího setkání na 19. 11. v Olomouci od 10 hodin. 

-jB 

Řetěz kazatelů naděje 
V roce, kdy řád slaví 800. Jubileum, a na cestě k dalšímu shromáždění evropských 
laiků, které se bude konat od 4. do 8. října 2017 v portugalské Fatimě, vytváří 
postupně dominikánští laici v Evropě jakýsi „řetěz kazatelů naděje“.  
Uvažujíce o poslání laických dominikánů, dostáváme se k otázce, co znamená být 
kazatelem naděje v našem světě, v němž žijeme s tolika závažnými problémy růz-
ného druhu na různých úrovních: 
 Hovoří se o politických a ekonomických problémech Evropy a okolních zemí 

jako je násilí, útlak, náboženský fanatismus, uprchlíci. Zde se nabízí silná vazba 
na dominikánskou účast prostřednictvím Justitia et Pax (spravedlnost a mír). 

 Také se mluví o sociálních problémech jako je soužití s ‚cizinci‘, s lidmi jiných 
kultur, náboženství a zvyků. Na druhé straně jsme konfrontováni s kriminali-
tou, s lidmi ve věznicích, s rostoucí chudobou a osamělostí. I  v našich životech 
a v našem okolí zažíváme mnoho rodinných problémů, rozvody, nezaměstna-
nost, velké dluhy... 

  A jsou zde i velké obavy o budoucnost církve, o to, jak změnit její často špatný 
obraz a jak najít nové způsoby oslovení mladých lidí s cílem vést své děti 
k víře. Jak my můžeme vyprávět příběh našeho Pána v těchto dnech a jak najít 
známky milosti ve světě? 

Jak můžeme být kazateli naděje uprostřed těchto problémů? 

Všichni laičtí dominikáni jsou zváni k tomu, aby hovořili o těchto otázkách ve svých 
komunitách, vybírali některé z osobních příběhů zachycujících zkušenosti, jaké to je 
být kazatelem naděje ve svých vlastních životech, hledali obrázky ilustrující naši 
zainteresovanost jakožto kazatelů naděje doplněné krátkým vysvětlením či 
modlitbou. 

Řetěz: Každá provincie je vyzvána k tomu, aby se podělila o své příběhy nebo 
obrázky s další provincií, nejlépe na společném setkání, a ta zase s další. Na strán-
kách ECDLF pak naleznete návrh cesty, kterou může řetěz procházet a časový 
rozvrh.  
Pokud každá provincie pošle své příběhy a obrázky ke zveřejnění na webových 
stránkách ECLDF, vytvoříme skutečný řetěz kazatelů naděje procházející celou 
Evropou až do příštího shromáždění v říjnu 2017 ve Fatimě. 
Texty k inspiraci a prezentace provincií, které se do řetězu zapojily, naleznete na 
stránkách http://www.ecldf.net/2015/10/01/a-chain-of-preachers-of-hope/: 

http://opusculum.op.cz/2016/OPusculum1606.pdf
http://www.ecldf.net/2015/10/01/a-chain-of-preachers-of-hope/
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 Ticho v domě Zachariáše. 
 Severní vikariát (Švédsko, Norsko, Finsko). 
 Elisabeth Vondrous z Vídně 
 Irsko 
 Spojené království (Anglie, Skotsko a Wales) 
 Vikariát Litva, Lotyšsko (Letonia) a Estonsko 
 Provincie v Rusku a na Ukrajině 
 Provincie polská 
 Provincie slovenská 
 Provincie česká 

Překlad J. Beneš 
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Český vklad do Řetězu kazatelů naděje 
Laičtí dominikáni v České republice vkládají do řetězu kazatelů naděje vzácný 
článek, svatou paní Zdislavu. V letošním jubilejním roce chce Česká dominikánská 
provincie upřít svůj pohled právě k této světici a prosit ji o přímluvu pro Evropu. 
Základem zdravé evropské společnosti mohou být jen zdravé rodiny a děti 
vychovávané v lásce a ve správných hodnotách. Svatá Zdislava jako patronka rodin 
může svou přímluvou za rodiny, matky, otce i děti uzdravit mnohé bolesti staré 
vymírající Evropy. 
Tato světice kromě toho spojuje český a německý národ 
už od 13. století, které bylo dobou velkých společen-
ských zvratů a svou novostí se podobalo naší době. Paní 
Zdislava spolu se svým manželem Havlem z Lemberka 
začala osidlovat česko-německé pohraničí, a to převážně 
německým obyvatelstvem. Byla to velmi moderní a ener-
gická žena. Dokázala plnit povinnosti svého společen-
ského stavu, starala se o panství, když byl její manžel na 
cestách a válečných výpravách, pečovala o své čtyři děti. 
Zároveň se dokázala postarat i  o chudé v širokém okolí, 
léčila nemocné a sytila hladovějící. Kroniky dokonce 
říkají, že křísila mrtvé. 
V Jablonném v Podještědí založila špitál a přivedla sem bratry dominikány, a to sotva 
30 let po vzniku řádu. Chtěla, aby bratři kazatelé pozvedli intelektuální a duchovní 
úroveň kolonizovaného pohraničí. Zdislava se stala jejich věrnou pomocnicí 
a následovnicí. Můžeme říci, že je první významnou laickou dominikánkou v našich 
zemích. Je pohřbena v Jablonném v Podještědí a úcta k ní je jen o málo mladší než 
dominikánský řád. 
V letošním roce se veškeré snahy naší provincie zaměřují na obnovu kláštera 
v Jablonném v Podještědí. Chceme zde, na hrobu svaté Zdislavy, vybudovat duchov-
ní centrum pro rodiny. To znamená velké přestavby, mnoho peněz a hodně práce. 
Prozatím začínáme alespoň drobnými kroky. Bazilika je ideální prostor apoštolátu. 
V poutní sezóně se zde setkáváme s nejrůznějšími poutníky, věřícími i nevěřícími, 
a mluvíme s nimi o svaté Zdislavě, o dominikánech, o Bohu. Bohužel jen v češtině. 
Přesto srdečně zveme k návštěvě Jablonného kdykoli v poutní sezóně nebo i jindy 
po domluvě! 
Spojme se s paní Zdislavou v prosbách za naše rodiny, děti, manželství, za budouc-
nost Evropy. 

Eva Imelda Fuchsová 

 
K článku jsou připojeny litanie ke sv. Zdislavě a Evropskou radou byl článek zveřejněn 
na stránkách věnovaných této aktivitě (http://www.ecldf.net/2016/07/18/a-chain-
of-preachers-of-hope-letter-to-german-province/). 

http://www.ecldf.net/2016/07/18/a-chain-of-preachers-of-hope-letter-to-german-province/
http://www.ecldf.net/2016/07/18/a-chain-of-preachers-of-hope-letter-to-german-province/
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Čtyřletá obnova dominikánské laické formace 
Formace, a to nejen noviciátní, ale i trvalá, je tématem, ke kterému je třeba se neu-
stále vracet a reagovat na proměny a výzvy okolního světa. Na jednu takovou výzvu 
odpověděla letošní kapitula laiků, když vyhlásila „Čtyřletou obnovu dominikánské 
laické formace“ (ČODLF). Ta má spočívat v promýšlení témat přidružených k jedno-
tlivým rokům čtyřletí. Jejím cílem není jen formace vlastní, promyslet a „promodlit“ 
si jednotlivá témata, ale též shromáždit podněty pro kapitulu příští. Plán formace 
totiž nemá být něco nadiktovaného shora, neboť tak se stává strohou, bezživotnou 
literou, ale musí vyrůstat odspodu, z našich sdružení, z jejich každodenního života, 
aby nás mohla obohacovat duchem apoštolátu v konkrétních podmínkách. 
Podklady pro ČODLF mají tak poskytnout (ale nikoli přikazovat nebo určovat) 
jednotlivým sdružením základní přehled, související otázky či prameny ke studiu 
a k modlitbě a je jen na nich, aby si vybraly z nabízejících se možností, jak je využít. 
Mohou být tématem pro setkání, pro duchovní cvičení nebo pro osobní duchovní 
obnovu. Podklady pro témata spojená (ale nikoli výlučně) s jednotlivými měsíci 
budou od srpna k dispozici na webových stránkách laiků (http://laici.op.cz/) 
a v následujících číslech OPuscula. 

ČODLF 2016 – MODLITBA 
 září  –  Celý život je modlitba 
 říjen  –  Denní řád modlitby 
 listopad  –  Modlitba chvály a díků versus prosebná a kající, modlitba 

rozjímavá a kontemplativní  
 prosinec  –  Čtení a rozjímání Písma (Lectio divina) 
 leden  –  Praktické cvičení (Lectio divina) 
 únor  –  Liturgická modlitba, modlitba hodin (breviář) 
 březen  –  Svátost smíření a sebereflexe 
 duben  –  Mše svatá 
 květen  –  Panna Maria, růženec, Svatý Dominik a společenství svatých 
 červen  –  Umím svým bližním odpovědět na otázky týkající se modlitby? 

Jan Jáchym Beneš 

Zprávy z MS Znojmo (představený Ludvík Filip Jelínek) 
Po dvouměsíční pauze, neboť v dubnu se většina členů nemohla zúčastnit, vyšlo 
květnové setkání na slavnost Těla a Krve Páně. Oslavili jsme ji nádhernou mší sv. 
v kostele sv. Kříže, spolu s velkým množstvím farníků a  s mniškami. Průvod s mon-
strancí pak vedl křížovou chodbou na rajský dvůr. Po mši jsme se přesunuli na faru, 
docela v hojném počtu a pomodlili se večerní chvály. Protože čas pokročil, nepou-
štěli jsme se tentokrát do dalšího odstavce exhortace papeže Františka, ale jen 
probrali, kdy se uskuteční sliby a volba představeného. Hovořili jsme též 
o možnosti uskutečnit pouť do 16 km vzdálené Tvořihráze, kde je kaple sv. Domi-
nika, a pak ještě nějakou chvíli setrvali v přátelském rozhovoru. 

Michaela Benvenuta Hobzová 

http://laici.op.cz/
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Poutní sezóna v Jablonném 
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 (srpen – 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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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 filosofic-
kou 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. 

 

 
Peter Kreeft: Tři filosofie života 
Americký popularizátor filosofie Peter Kreeft má 
jedinečný talent věci uchopit z neobvyklého úhlu 
pohledu, vytrhnout je z jejich všednosti a zasadit do 
nových souvislostí, glosovat a pointovat pomocí 
paradoxů. Tím se stylově přibližuje anglickým velikánům, 
jako je G. K. Chesterton a C. S. Lewis. Dívá se na Kazatele, 
Joba a Píseň písní jako na učebnice filosofie; nikoli teo-
retické, ale veskrze praktické životní filosofie. Kazatel 
demonstruje, jak se svět jeví bez víry – jako peklo. Job nás 
učí naději navzdory vší beznaději – utrpení ho očišťuje 
a uvádí do pravdy, která je zjevením Boha. A Píseň, to je 
Láska, nebe, Bůh. Už zde na zemi můžeme vrůstat do 

některého z těchto tří stavů – zažívat peklo s životním postojem Kazatele, očistec 
s Jobovým údělem nebo se už zde zabydlet v nebi lásky. Kreeftova kniha není 
souvislým výkladem těchto tří mudroslovných knih, ale spíše bohatým zdrojem 
inspirací, postřehů a nečekaných souvislostí. 

brož., 152 str., 190 Kč 

 
 
Tomáš Akvinský: O blaženosti v Teologické sumě 
Další díl Teologické sumy (ST I-II, q. 1-5) se zabývá posledním cílem člověka, který 
je zároveň principem lidského jednání, alespoň toho mravně dobrého. Tomáš 
souhlasí s Aristotelem, když říká, že posledním cílem člověka je blaženost. Její 
křesťanské vymezení se však od čistě filosofického podstatně liší. Překlad a úvodní 
studie Tomáš Machula. 

brož., 128 str., vychází koncem července 

 

  

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

Salve 1/2016 – liturgie a liturgika 
Revue Salve se tématu liturgie a různým 
jejím aspektům věnuje dlouhodobě. Všech-
ny tyto aktivity vedou v zásadě k jednomu 
– pěstovat smysl pro liturgii jakožto střed 
duchovního a církevního života křesťana. 
Přes všechny dosavadní úhly pohledu jsme 
se ale dosud nevěnovali liturgii také z po-
hledu vědy o ní, tedy liturgiky. Dlouhou 
dobu jsme při setkáních redakční rady 
pociťovali jako dluh vůči našim čtenářům 
absenci čísla, které by se věnovalo teologii 
liturgie. V aktuálním čísle se pokoušíme 
tento dluh alespoň částečně splatit. Litur-
gická věda v sobě obsahuje jak teoretické 
a historické ohledy, tak také zcela prak-
tické, jaksi až technické detaily. Jak dnes 
přemýšlet o liturgii, od samotné schopnosti 
moderního člověka slavit mystérium po 
fyzickou podobu např. misálu, a jak se dnes o liturgii polemizuje? Jaké jsou 
významy a důvody konkrétní části mše svaté a jak se dá církevní know-how 
ohledně rituálu nabídnout sekulární společnosti? To vše a více obsahuje první 
letošní číslo revue Salve. 

 Z obsahu: 
Juan Javier Flores Arcas OSB: Jak dělat liturgickou teologii 
Enrico Mazza: Lex orandi a lex credendi 
Romano Guardini: Kultický akt a současný úkol liturgického vzdělávání 
Anketa nad Guardiniho dopisem (V. Ventura, br. M-Jáchym, A. Guggenheim, G. Buss) 
Radek Tichý: Co znamená tento obřad? 
Robert Sarah – Andrea Grillo: Aktuální polemika o liturgii 
Ondřej Koupil – Jan Šlégr: Reedice Českého misálu 
Benedikt Kranemann: Otevřenost pro „plachou zbožnost“ 

brož., 100 Kč 

 
Editorial nového čísla naleznete na http://salve.op.cz/archiv/liturgie-a-liturgika-
12016/editorial-12016-liturgie-a-liturgika. Obsah čísla s živými odkazy na vybrané 
články jsou aktuálně na adrese http://salve.op.cz/.  

  

http://salve.op.cz/archiv/liturgie-a-liturgika-12016/editorial-12016-liturgie-a-liturgika
http://salve.op.cz/archiv/liturgie-a-liturgika-12016/editorial-12016-liturgie-a-liturgika
http://salve.op.cz/
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NABÍDKA  

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 

 
Martin Buber: Extatická vyznání 
Mystická svědectví různých dob a národů. Ve svém raném díle se Martin Buber 
(ještě předtím, než Buber vypracoval svou filosofii dialogu) pokusil shromáždit 
zprávy o setkání člověka s Bohem, jež nalezl v duchovních textech celého světa. 

Vyšehrad, váz., 213 str., 258 Kč  

Denisa Červenková: Katolický pohled na náboženskou pluralitu 
Úvod do teologické reflexe vztahu křesťanství k jiným náboženským tradicím 
v katolické perspektivě. Představuje dějiny tohoto vztahu a definuje teologický 
základ křesťanského přístupu k náboženské pluralitě. 

Karolinum, brož., 199 str., 240 Kč  

Philip E. Lawler: Ztracení – Kolaps katolické kultury 
Americký katolický novinář Philip Lawler se v této knize ptá po příčinách krize 
způsobené odhalením skandálu spojeného s krytím sexuálního zneužívání, sleduje 
její průběh a hledá cestu k jejímu řešení. 

Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, brož., 279 str., 279 Kč  

Amedeo Cencini: Máš-li mě rád, nedovol mi všechno 
Autor hledá rovnováhu mezi rodičovskou autoritou a spontánním růstem dítěte, 
mezi aktivním výchovným zasahováním a svobodou dítěte, která je nezbytná pro 
samostatný dospělý život. Jen pokud děti zažijí zdravě položené hranice, budou 
schopné respektovat pravidla mezilidského soužití. 

KN, brož., 160 str., 249 Kč  

Harry Farra: Malý mnich a jeho začátky 
Podobenství o duchovních bojích křesťanského života ukazuje, jak dosáhnout 
hluboké víry a stát se dítětem, které smí vejít do Božího království, protože – slovy 
pouštních otců – každý z nás ve svém srdci nosí kus mnicha. 

Cesta, váz., 190 str., 228 Kč  

Jiří Fuchs, Marie Tejklová: Milosrdenství? Bez rozumu?  
Rozhovor o migrační krizi. Jiří Fuchs se pokouší analyzovat příčiny a souvislosti 
migrační krize systematičtěji a  s hlubším záběrem, než s jakým se obvykle 
setkáváme v povrchních úvahách na toto téma v médiích. 

Academia Bohemica, brož., 103 str., 150 Kč  

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