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V|žení čten|ři, 

 jak jsme slibovali, vracíme se ke 
gener|lní kapitule, kter| byla při uz|-
věrce minulého čísla v plném proudu. Pro 
ty z v|s, kteří neměli možnost si přečíst 
téměř report|žní z|pisky o. Benedikta 
z jejího průběhu na webových str|nk|ch 
provincie přin|číme to podstatné, co se 
n|m do čísla vešlo. 

Z|roveň plníme slib ohledně materi|lů 
k prvnímu roku čtyřletí duchovní obnovy 
laické dominik|nské formace – materi|ly 
naleznete v tomto čísle uprostřed jako 
vyjímatelnou přílohu. Ačkoli z|řijov| set-
k|ní již budete mít za sebou, přin|šíme 
přehled kompletní. 

Douf|me, že přijmete naše pozv|ní na 
Setk|ní dominik|nské rodiny, byť se v|m 
dost|v| do rukou díky periodicitě vyd|ní 
trochu na poslední chvíli , a také na 
předn|šku St|lého studia.  

Těšíme se, že mnohé z v|s budeme moci 
na některé z akcí přivítat. 

Vaše redakce 

Redakce  
e-mail: opusculum@op.cz 
 
Fr. Gabriel Malich OP (gabriel@op.cz) 
S. Marie Pitterov| OP (monialesop@volny.cz) 
S. M. Guzmana Valentov| OP 
(guzmana@dominikanka.cz) 
L. B. Nezbedov| (Nezlenka@seznam.cz) 
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Dušan Česlav Mac|k (ceslav@post.cz) 
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 GENERÁLNÍ KAPITULA 

Generální kapitula – Bologna 2016 
Na gener|lní kapitulu do Boloně jsem se vydal v p|tek 15. července 2016 po obědě 
malým letadlem letícím z Prahy přímo tam. Už na letišti v Boloni jsem se potkal 
s dalšími kapitul|ři, kteří přilétali jinými spoji ze všech světových stran. Jako vždy 
na n|s čekali bratři studenti. Očividně mají pro tuto službu speci|lní charizma. 
Spolu s hosty a tlumočníky představuje gener|lní kapitula provinci|lů shrom|ždění 
více než 70 bratří a několik mnišek a činných sester. 
Bylo by skoro nepředstavitelné, že by kapitula slaven| v jubilejním roce 800. výročí 
založení ř|du mohla být jinde než pr|vě u hrobu sv. Dominika. Navíc se její zač|tek 
z|měrně sešel se z|věrem pouti po stop|ch sv. Dominika mladých bratří a sester.  
Druhý den r|no sloužil magistr ř|du mši sv. k Duchu Svatému, st|le ještě za účasti 
mladých dominik|nských poutníků. První pracovní dopoledne kapituly bylo věno-
v|no obvyklým úvodním formalit|m a sezn|mí se s její organizací. Zato odpolední 
setk|ní bylo zcela netradičně věnov|no setk|ní se studenty-poutníky, kteří měli 
příležitost, jistě také pod silnými dojmy z navštívených míst spojených s poč|tky 
ř|du, přednést gener|lní kapitule své podněty. Něco takového se bezpochyby ud|lo 
vůbec poprvé v celé historii ř|du. 
Ve druhé č|sti odpoledního zased|ní přednesl magistr ř|du souhrn své zpr|vy, ve 
kterém vypíchl z|sadní ot|zky, kterými by se kapitula měla zabývat. Slyšet mluvit 
o ř|du někoho, kdo m| opravdu celosvětovou zkušenost a mluvil snad s každým 
jedním bratrem, je nesmírně obohacující a umožňuje vnímat ř|d v jiné perspektivě, 
než jakou poskytují vlastní znalosti a zkušenosti.  
Neděli kromě společné liturgie zaplnila duchovní obnova. Fr. Michael Perry OFM, 
gener|lní ministr františk|nů, vych|zel ve své promluvě z života a spirituality 
zakladatele svého ř|du a nabízel srovn|ní s charizmatem sv. Dominika a posl|ním 
dominik|nů.  
Popisovat jedn|ní kapituly den po dni by byla neuvěřiteln| nuda – pro pisatele i pro 
čten|ře. R|no v sedm hodin mše sv. s ranními chv|lami, od devíti do půl jedné 
sezení v kapitulním s|le s půlhodinovou přest|vkou někde uprostřed, v jednu oběd, 
pak chvíle volna a od půl čtvrté do sedmi zase jedn|ní opět s přest|vkou. V půl 
osmé večer nešpory a pak večeře. Podívejme se tedy obecně, jak kapitula pracuje. 
Gener|lní kapitula je v ř|du nejvyšší autoritou a je zcela svrchovan|. Přesto jedn|ní 
kapituly nezačínají od nuly v okamžiku, kdy se bratři kapitul|ři sejdou. Magistr 
ř|du před každou kapitulou vypracov|v| zpr|vu, kter| nejen věcně popisuje stav 
ř|du, ale nabízí hlubší pohled na život bratří a jejich působení a také se snaží iden-
tifikovat potřeby dnešního světa, ve kterém jsme posl|ni hl|sat evangelium. Díky 
znalosti celého ř|du, kterou získ|v| při vizitacích, m| jedinečný vhled.  
Kromě toho bratři zast|vající v ř|du různé služby připravují pro kapitulu zpr|vy, 
které si kapitul|ři dopředu přečtou, a každý bratr, provincie, ř|dové instituce 
mohou podle daných pravidel předložit kapitule své n|vrhy. Své zpr|vy posílají 
také všichni provinci|lové.  
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Kapitula zpoč|tku věnuje hodně času diskuzím. Cílem reflexe je vymezit témata, jimiž 
by se kapitula měla zabývat. Poté se všichni kapitul|ři sejdou na plen|rním zased|ní, 
kde sekret|ři skupin přednesou shrnutí diskuzí ve skupině. Ještě předtím kapitula 
schv|lila rozdělení komisí, v nichž budou bratři po zbytek kapituly pracovat.  
Pro tuto kapitulu byly utvořeny dvě komise pro apoštolskou kreativitu (španělsk| 
a anglick|), d|le komise pro restrukturalizaci a spolupr|ci, komise pro život bratří, 
společný život a řízení, komise pro povol|ní a obnovu ř|du, komise pro ekono-
mické z|ležitosti a komise pro ř|dové konstituce. Každ| ze sedmi komisí m| svého 
předsedu určeného už před kapitulou gener|lní radou a sekret|ře, kterého si sama 
komise vybere ze svého středu. Komise mají pro průběh kapituly velký význam. 
Podle obsahu se mezi komise rozdělí petice, které byly kapitule posl|ny. Komise 
buď obsah petice zapracuje do svého textu, který předloží kapitule, nebo musí 
písemně zdůvodnit, proč ten který požadavek nepovažuje za vhodné přijmout. 
Ř|dov| demokracie si ž|d|, aby každý hlas, byť jediného bratra, byl slyšen. Přede-
vším však m| komise za úkol připravit text, který se pak projedn| celou kapitulou. 
Komise se může operativně rozdělit na pracovní skupiny, obvykle z několika m|lo 
bratří, které se zabývají dílčími ot|zkami. V komisích se hodně diskutuje, hledají se 
co nejvýstižnější formulace, debatuje se o tom, jaký stupeň z|vaznosti m| to které 
budoucí ustanovení mít a komu se úkol či výzva svěří. Kapitula m| hierarchii svých 
ustanovení od nařízení, přes výzvy a deklarace, až po poděkov|ní. Kapitulní usta-
novení úkolují magistra ř|du a jeho socie, ř|dové instituce, provincie a třeba 
i jednotlivé bratry. Jeden z existenci|lních objevů kapituly: rozdílné kultury a s nimi 
spojené mentality opravdu existují! Jinak se na tutéž věc dív| Evropan, jinak ji 
vním| Afričan, ještě jinak o ní uvažuje Japonec nebo Vietnamec a dvě až tři Ameriky 
taky nejsou z jednoho těsta. Výsledek potom komise přinesou na plen|rní zased|ní 
kapituly. Ještě předtím se každý projedn|vaný text musí přeložit, aby byl k dispozici 
ve všech třech jazycích ř|du. Abychom si rozuměli, alespoň co do slov, sedí v tlu-
močnických budk|ch bratři a sestry zasaženi špetkou Letničního z|vanu Ducha. 
A mají co dělat. Stíhat rychlost rodilých mluvčí a odtušovat za podivnými přízvuky 
těch ostatních, co vlastně chtěli říci, není nic pro zač|tečníky. 
Na plen|rním setk|ní se pak materi|ly připravené komisemi společně probírají. 
Předseda komise spolu se sekret|řem a pod vedením moder|torů překl|dají 
odstavec po odstavci všem bratřím, co komise společně vymyslela. Kapitula m| 
přesně danou proceduru, jak se texty projedn|vají. Vyj|dřit se může každý 
z kapitul|řůa dokonce i přítomní hosté, ovšem k jednomu tématu jen jednou. Na 
příspěvek jsou d|ny maxim|lně tři minuty. Pouze kapitul|ři s pr|vem hlasovat ale 
mohou navrhnout úpravy v textu. Když už se konečně dospěje k formulaci, kterou 
nikdo nepřipomínkuje, hlasuje se. Spolu se sv|tostmi a Písmem svatým je hlasovací 
zařízení nejdůležitějším prostředkem dominik|nského života. No, možn| by se do 
meziprostoru ještě vtěsnala Suma sv. Tom|še. Na kvalitě pr|ce komise hodně 
z|visí, jak svižně se materi|ly projednají. A jako vždy, něco se povede téměř doko-
nale a něco jiného zrovna mistrovské dílo není.  
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Poslední týden kapituly byl kr|tký a intenzívní. Na plen|rních zased|ních se disku-
tovaly poslední texty připravené komisemi. Do s|lu kapituly se vr|tily některé 
pas|že, které byly komisím svěřeny k důkladnějšímu promyšlení a lepšímu formu-
lov|ní. Kromě kapitulní rutiny přinesl poslední týden několik výrazných 
a mimoř|dných ud|lostí. 
První z nich byla připomínka dvac|tého výročí n|silné smrti Petra Claverie 
v Alžírsku. Tento dominik|nský biskup alžírského města Oran byl spolu se svým 
isl|mským řidičem 1. srpna 1996 zavražděn islamistickými extrémisty. Mši sv. 
v tento den sloužil bratr, kterého biskup-mučedník vysvětil na kněze. Nejeden 
z účastníků kapituly ho osobně znal. 
Druhou mimoř|dnou ud|lostí byla n|vštěva mnišek. V pondělí 1. srpna se sešla 
mezin|rodní komise mnišek dominik|nek na svém každoročním pracovním 
setk|ní. Jeden|ct mnišek, zastupujících a reprezentujících kl|štery celého světa, 
a jejich promotor navštívili gener|lní kapitulu bratří. Bratři se spolu mniškami 
modlili nešpory, při večeři společně pojedli a porozpr|věli a nakonec se všichni 
sešli v kapitulním s|le. Nejprve promotor představil jednu po druhé členky komise 
mnišek. Sekret|řka komise popsala nedlouhou historii komise a způsob její pr|ce. 
N|sledovala rozprava mnišek s kapitul|ři. Po poč|tečním ostychu a rozpacích se 
rozproudila otevřen| výměna pohledů a zkušeností. Stranou nezůstaly ani citlivé 
ot|zky týkající se kl|šterů mnišek, které nemají po desetiletí povol|ní a nezbýv| 
než je zavřít, anebo někdy v|znoucí spolupr|ce mezi bratřími a mniškami. Pozitivní 
zkušenosti opravdové spolupr|ce a soun|ležitosti s celou dominik|nskou rodinou 
a bratsko-sestersk| atmosféra měly rozhodně navrch. Po srdečném rozloučení se 
mnišky zahaleny z|voji podle střihu svého kl|štera a boloňskou tmou odebraly do 
kl|štera, kde je ček| jejich vlastní jedn|ní. 
Jedním z úkolů posledních dnů kapituly je rozhodnout o místě kon|ní té příští. 
Kapitula v roce 2019 bude volební, což znamen|, že se kromě provinci|lů sejdou 
i deleg|ti provincií. Dohromady to bude nějakých 120 kapitul|řů, hosté 
a překladatelé. K tomu je potřeba připočíst neviditelné pomocníky obvykle z řad 
studentů. Konečné číslo se šplh| někde mezi 150 až 160 osobami. Ubytovat takové 
množství lidí, mít k dispozici kapitulní s|l a další místnosti pro pr|ci skupin 
a komisí není ž|dn| maličkost. Své nabídky daly provincie v Kolumbii, provincie sv. 
Josefa v USA, provincie Filipín a Vietnamsk| provincie. Po představení jednotlivých 
možností se, jak jinak, hlasovalo. Nejvíc hlasů nakonec dostalo místo, kde na rozdíl 
od ostatních gener|lní kapitula ještě nikdy nebyla. Není tudíž těžké dovtípit se se, 
že nový magistr ř|du se bude volit v Th{nhphôHô Chí Minh, totiž Ho Či Minově 
Městě neboli Saigonu – svět ani ř|d už není jen euro-americký.  
K z|věrečným úkolům kapituly patří také schv|lit vlastní účty. Snažíme se být spra-
vedliví a solid|rní. Například za cestu zaplatí všichni stejně, protože se sečtou 
cestovní n|klady všech a platí se průměr, a ostatní výdaje kapituly se zase propor-
cion|lně rozloží podle ekonomické kondice každé provincie. 
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V Boloni se slaví slavnost sv. Otce Dominika už 4. srpna. Kapitula tak fakticky skon-
čila před prvními nešporami slavnosti svatého zakladatele ř|du a nešpory tomu 
odpovídaly. Předsedal jim n|stupce sv. Dominika, magistr ř|du. Samotné nešpory 
byly latinské chor|lní. To nejpůsobivější ale přišlo až nakonec. Po nešpor|ch n|sle-
dovalo obvyklé procesí k olt|ři Panny Marie za zpěvu antifony Salve Regina. Pak se 
celý průvod vydal do protější kaple se sarkof|gem sv. Dominika a zpěvem mu při-
pomínal slib, který dal bratřím, když se s|m odebíral do věčného domova: „O spem 
miram… Ó naději blahou, kterou jsi dal těm, kdo tě oplak|vali v hodině tvé smrti, že 
po smrti budeš prospěšný bratřím. Naplň, Otče, co jsi řekl, že n|m budeš pom|hat 
svými prosbami.“ Před sarkof|gem čekal na nosítk|ch připravený n|dherný stře-
dověký relikvi|ř ukrývající Dominikovou lebku. Za doprovodu litanií ke všem sva-
tým kazatelského ř|du byl relikvi|ř přenesen před hlavní olt|ř, kde bude vystaven 
po celý slavnostní den. Při odchodu z kostela každý jeden z bratří kapitul|řů 
osobně uctil světcovy ostatky a jistě si odn|šel zvl|štní požehn|ní pro svou provin-
cii. Sv. Dominik jakoby znovu, stejně jako v létě roku 1217, rozesílal bratry do všech 
koutů světa, aby tam zakl|dali kl|štery, studovali a především k|zali. 
Poslední mimoř|dnou ud|lostí bylo setk|ní kapituly bratří, ke kterým se připojila 
komise mnišek, s papežem Františkem. Vyrazit se muselo brzy, vlakem po půl 
sedmé, u římského n|draží Termini už na n|s poté čekaly autobusy. Po usazení 
v audienčním s|lu Klementa VIII. jsme si chvíli mohli prohlížet freskovou výzdobu 
s|lu a za nedlouho se ve dveřích objevil muž v bílém. Všichni ho přivítali potleskem. 
Průběh audience byl velmi jednoduchý. Nejdřív se ujal slova magistr ř|du fr. Bruno 
Cadoré, aby představil kapitulu bratří s jejími hosty a komisi mnišek. Ve svém pro-
slovu vypíchl magistr někter| témata, jimiž se kapitula zabývala, a vyj|dřil naši 
připravenost sloužit věci evangelia. Poté se postavil k mikrofonu papež František 
a promluvil k dominik|nské rodině zastoupené v audienční síni přítomnými bra-
třími a sestrami. Připomenul tři pilíře dominik|nského posl|ní: k|z|ní, svědectví 
života a milosrdnou l|sku. Po papežově proslovu se Svatý Otec s každým účastní-
kem kratičce osobně pozdravil pod|ním ruky s p|r slovy.  
Po příjezdu do boloňského kl|štera jsme si trochu vydechli a už jsme se všichni 
shromažďovali v bazilice k z|věrečné mši sv. Předsedal jí místní arcibiskup Matteo 
Zuppia, k|z|ní nemohl mít nikdo jiný než 86. n|stupce sv. Dominika. Liturgie byla 
vskutku dominik|nsk|, vznešen|, ale ne triumf|lní, kr|sn|, ale ne přezdoben|, 
hudba a zpěv, skvěle provedené místním orchestrem a sborem střídavě se schólou 
bratří, dokonal| asistence v pod|ní bratří kleriků a ministrantů.  
Po mši sv. se otevřely dveře ambitu, kde všechny čekala porchetta a mnoho dalších 
dobrot. A to byl skutečně poslední bod gener|lní kapituly bratří dominik|nů 
v Boloni. 

fr. Benedikt Mohelník OP 

 

Výběr z textů: redakce; úplné znění najdete na http://op.cz/?a=1&id=archiv&p=0. 

http://op.cz/?a=1&id=archiv&p=0
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Svěcení bratří Justina, Metoděje a Klimenta 
V neděli 7. 8. 2016 při mši sv.v 9:30 hod. udělil Mons. Tom|š Holub, biskup plzeňský, 
v kl|šterním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci kněžské 
svěcení fr. Justinovi Dvorskému a j|henské svěcení fr. Metoději Němcovi a fr. Kli-
mentovi Mikulkovi. V sobotu 13. 8. pak fr. Justin, za hojné účasti Božího lidu ze všech 
koutů naší vlasti, slavil ve svém rodišti (Ostrov u Macochy) primiční mši svatou.  
Co se týče dalšího působení vysvěcených bratří: fr. Justin po svěcení zůst|v| 
v olomouckém kl|šteře, kde působil již minulý rok jako j|hen. Kromě apoštolského 
působení a úkolů v konventu započín| od tohoto roku také doktorsk| studia na 
CMTF UP v Olomouci. Fr. Metoděj a fr. Kliment se po letních pr|zdnin|ch vr|tili 
ještě jednou do Francie (Toulouse), kde budou pokračovat v z|kladních studiích 
teologie posledním 6. rokem.  

fr. Gabriel OP 

Obláčka novice naší provincie 
V sobotu 13. 8. 2016 přijal h|bit sv. Dominika pan Pavel Veselský a dostal řeholní 
jméno V|clav. Obl|čka se konala v kl|šteře sv. Josefa ve Varšavě Służewu a naši 
provincii při obřadu zastupoval promotor pro povol|ní fr. Jan Rajlich. Fr. V|clav zde 
str|ví rok novici|tu ve společenství ostatních noviců polské provincie. Jak mu to 
v dominik|nském h|bitu sluší, se můžete podívat na fotografii pořízené hned po 
obl|čce (viz 2. strana ob|lky). Prov|zejte ho, prosíme, svou modlitbou! 

www.op.cz 

S Dominikány do Krakova 
Letos v létě, u příležitosti Světových dní ml|deže v Krakově, uspoř|dali bratři a se-
stry dominik|nského ř|du spolu s mladými z Hnutí SvětloŽivot týden přípravy na 
toto setk|ní, tzv. předprogram. Akce to byla česko-francouzsk| a zúčastnilo se jí na 
60 česky a na 230 francouzsky mluvících jedinců (z toho 23 bratří a 12 sester OP). 
Od úterý 19. do pondělí 25. července jsme společně prožili pět celých dní: nejprve 
večer a 3 dny v Praze, poté jeden den na pěší pouti do Staré Boleslavi a nakonec 
jeden den a dvě noci v Olomouci. Důležitým prvkem naší přípravy na setk|ní 
s papežem, kromě prožív|ní radosti ze setk|ní s druhými (zvl|ště během různých 
aktivit) a s Bohem (zvl|ště během společných modliteb), byl také kvalitní formační 
program. Ten se inspiroval O|zou evangelizace: v pěti dnech jsme se v doprovodu 
biblických postav Nikodéma (1. den), Samarit|nky (2. den), cizoložné ženy (3. den) 
a chromého od narození (4. den) přibližovali Dobrému pastýři (5. den), který jediný 
m| moc uzdravit a oživit naši víru. Kostru programu tvořilo každodenní rozjím|ní, 
katecheze, zpracov|ní obojího v malých skupink|ch a mše svat|.  
Anketu účastníků předprogramu i samotných Světových dní ml|deže v Krakově, 
naleznete v přiloženém 18. čísle časopisu našich bratří studentů Amiculum. 

fr. Gabriel OP 
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Sliby sester Díla blažené Zdislavy 
Neboj se, já jsem tě vykoupil, 

povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.  
Iz 43,1 

S radostí a vděčností v srdci oznamujeme, že v roce Milosrdenství a 70. výročí 
vzniku našeho společenství 17. září 2016 při mši svaté ve 14 hodin v chr|mu sv. 
V|clava v Křižanově kandid|tka 

Mgr. Iva Anežka Hojková z Českých Velenic 

složila své první sliby do rukou představené a P. Antonína Krasuckého OP, 
spiritu|la Sekul|rního institutu Dílo blažené Zdislavy, 

Vladislava Terezie z Avily Grauová z Postřelmova 

složila sliby na tři roky, 

Mgr. Bc. Eva Jana-Pavla Dominiková ze Vsetína 
Marie Terezie z Lissieux Švarcová z Plzně 

složily sliby na druhý rok, 

Mgr. Věra Burešová z Kurovic 

vyslovila své rozhodnutí pokračovat v kandidatuře a 

Darina Majerová z Hatě 

byla přijata do prvního roku kandidatury 
V tento den všechny ostatní sestry Díla blažené Zdislavy obnovily své doživotní 
sliby. Prosíme o modlitbu za věrnost v povol|ní. 

L. Nezbedová 
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Tržní mechanismus a proměna olomouckých chlívků 

v brněnské dobrodružství 
Kdysi, prý v obavě z vojenského útoku,pož|dala Olomouc Brno o dočasnou ochranu 
Zemských desek – a Brno si je přivlastnilo a stalo se centrem Moravy. 
Stejnou „trasou“, ač z jiných důvodů, se koncem 20. století přesunula instituční 
adresa České kongregace sester dominik|nek. Chvílemi se sice zd|lo, že by se 
budovy původního olomouckého mateřince mohly majetkem kongregace znovu 
st|t, nakonec ale vyrovn|ní vztahů st|tu s církvemi přineslo jen někdejší chlívky, dvě 
stodoly a kus pozemku v jejich blízkosti. Vr|tit sídlo kongregace do Olomouce – 
Řepčína by tedy teoreticky možné bylo a v usídlení ve chlévě by se dala nalézt 
i celkem hlubok| symbolika, avšak romantické myšlenky brzy ustoupily pragma-
tickým. Padlo rozhodnutí řepčínský majetek prodat a z výtěžku v brněnském domě 
opravit vodu a kanalizaci dřív, než se jejich problémy promění v průšvih. 
Nebylo ani třeba moc nabízet, z|jemci o koupi Řepčína se hl|sili sami. A protože jich 
bylo víc a P|n n|m „přihr|l“ ku pomoci šikovnou realitku, zafungoval učebnicovým 
způsobem tržní mechanismus. Kongregace tedy – ač ne s lehkým srdcem – odstřihla 
své poslední majetkové pouto k Řepčínu. 

Pro brněnský dům výsledn|, trhem navýšen| cena 
znamenala, že je možné udělat víc, než jen nejnut-
nější opravy. Téměř rok jsme při schůzk|ch 
s architektem promýšleli, jak dům vyčistit od 
několika policií zbudovaných „bludišť“ a průcho-
zích pokojů a jak do pronajímaných prostor přidat 
soci|lky. V létě 2016 se dům začal proměňovat 
ve staveniště. Naše představy z dřívějších měsíců 
byly realitou stavby zcela 
„přev|lcov|ny“ a my se své 
tehdejší naivitě shovívavě 
usmív|me. Zatím n|s to ale 
baví a možn| je n|m 
v koutku duše i trochu líto, 
že stavba asi koncem pro-

since skončí. Sestra Diana bude tou dobou jistě plně 
kvalifikovaným stavebním dozorem a i my ostatní budeme 
mít celkem slušně rozšířené „stavební obzory“. A kdo ví – 
třeba aspoň někdo ze stavařů bude o kousek blíž Bohu…  
M|te-li možnost podniknout podobné dobrodružství, nev|-
hejte a jděte do toho, získ|te kupu zajímavého materi|lu pro 
léta vzpomínek :-). 

 

 

 

  



9 

 KONGREGACE 

Bour|me (to zatím víc) a stavíme… 

 

… a celistvost zdí není pro dobrý sp|nek až tak podstatn|. 

Udělat z domu squat jde celkem rychle … 

  

...ale protože zedníci nevidí na pr|ci, vymění časem prkna za fólie. 

Sr. Guzmana OP 

Škola v Bojkovicích má nový web 
Od 1. 9. 2016 m| škola v Bojkovicích nový web, nové logo 
a nové kontakty: 

 
www.cirkevka-bojkovice.cz 
info@cirkevka-bojkovice.cz 
kancelar@cirkevka-bojkovice.cz 
reditelna@cirkevka-bojkovice.cz 
domovmladze@cirkevka-bojkovice.cz 

http://www.cirkevka-bojkovice.cz/
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List provinčního moderátoraLS 
Milé sestry, milí bratři, 
Dost|v| se v|m do ruky první č|st témat pro „Čtyřletí obnovy dominik|nské laické 
formace“. Rada moder|tora tím naplňuje úkol, který dostala od kapituly. Nejedn| se 
o „povinnou četbu“, kterou by musela jednotliv| sdružení nastudovat. Cílem je 
zamyslet se společně nad tématy, kter| by měla určovat a sjednocovat život 
v našich sdruženích.Pokud z tohoto promýšlení vzejdou vhodné podněty pro 
obnovu dominik|nského laik|tu u n|s, stanou se podkladem pro jedn|ní příští 
kapituly. Přeji n|m všem hojnost darů Ducha svatého při pr|ci s tímto materi|lem. 
Děkuji všem, kteří vyslechli výzvu otce provinci|la a o letošních pr|zdnin|ch 
„sloužili“ v Jablonném. Tato pr|ce – ať je to průvodcovsk| služba, prod|v|ní 
suvenýrů nebo hlíd|ní otevřené baziliky – je příležitostí k apoštol|tu a službou paní 
Zdislavě. I když vím, že není snadné vyhradit si čas během dovolené, věřím, že se 
z tohoto úkolu postupně stane společné dílo, za které převezmeme svou 
dominik|nskou, laickou odpovědnost. 
Jsem velmi r|d, že z podnětu kapituly i otce provinci|la doch|zí v některých 
místních sdruženích k výměně ř|dového asistenta. Partikul|rní směrnice jsou 
v tomto bodě stručné, proto upřesňuji postup, který by měl být dodržov|n: 
Představený místního sdružení projedn| se st|vajícím asistentem změnu, vytipuje 
nového asistenta z řad otců, případně sester, a získ| jeho souhlas. Pak tuto změnu 
projedn| v radě sdružení (nebo s celým sdružením, nem|-li sdružení radu) a získ| 
souhlas provinčního promotora pro laiky. Písemnou ž|dost s potvrzeným 
souhlasem provinčního promotora a rady MS zašle otci provinci|lovi. Děkuji všem 
otcům a sestr|m, kteří se uvolili plnit funkci ř|dového asistenta. Pro společný život 
dominik|nské rodiny a pro využití potenci|lu laik|tu je jejich služba z|sadní. 
Výměna asistenta by měla proběhnout především tam, kde asistent dojíždí z velké 
vzd|lenosti a znamen| to pro něj jak časovou, tak finanční z|těž. Pokud není možn| 
změna, mělo by sdružení hradit asistentům cestovné nebo se domluvit na jiném 
způsobu vyrovn|ní. Bylo by nespravedlivé, aby asistenti měli se svou službou 
spojeny i finanční výdaje.  
S tím souvisí problém finančních fondů v jednotlivých sdruženích. Jak bylo již 
několikr|t připomenuto, každé sdružení by mělo mít svůj fond na potřeby sdružení. 
Z něho lze hradit nejen cestovné pro asistenta, ale také hrazení n|kladů spojených 
s povinnou účastí novicmistra na formačním setk|ní a představeného na kapitule 
nebo povinné kontribuce. Fond by měl být také rezervou pro charitativní činnost 
sdružení, ať už se jedn| o podporu vlastních členů, kteří se ocitnou v nouzi, nebo 
o přispění jiným potřebným. Letos jsme byli například magistrem ř|du pož|d|ni 
o podporu dominik|nské rodiny v Ekv|doru, který postihlo ničivé zemětřesení. 
Kdyby mělo každé sdružení svůj fond, do kterého se d| rychle „s|hnout“, byla by 
pomoc rychlejší a účinnější.   
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Tato finanční opatření musí být prov|děna s citlivostí k možnostem jednotlivých 
členů, ale z|roveň s velkorysostí a vědomím, že ač peníze jistě nejsou tím 
nejdůležitějším, přesto leckdy mohou změnit běh věcí k dobrému. Nejde o č|stky, 
které by n|m udělaly „díru do rozpočtu“, ale spíše o pravidelné, věrné přispív|ní do 
společné pokladny. 
Připomín|m př|ní kapituly LS, aby sdružení využívala každoroční rekolekce jako 
příležitostí pro „region|lní setk|ní“ s blízkými sdruženími. To lze udělat dvojím 
způsobem: buď kontaktovat okolní sdružení a zorganizovat rekolekce společně; 
nebo alespoň členy blízkých sdružení pozvat na své rekolekce. Spojujme své síly 
a pozn|vejme se navz|jem neform|lně, př|telsky, lidsky. Jenom z př|telství může 
vzejít porozumění a společné dílo. 
Nakonec mi dovolte připomenout dva ze z|věrů kapituly. První – aby byla naše 
místní sdružení otevřena i nečlenům a aby spolupracovala na apoštolské 
a pastorační aktivitě místních farností. Mnohde se to již s úspěchem děje a bylo by 
vhodné poučit se z dobrých zkušeností. Druhé – aby o sobě jednotliv| sdružení 
„d|vala vědět“, nejlépe p|r ř|dky do Opuscula. Kromě webů a facebooků 
využívejme i hmatatelný prostor ke sdílení a diskuzi. 

V|š 
M. František Falkenauer 

Čtyřletí obnovy dominikánské laické formace 
Stručný přehled témat prvního roku Čtyřletí jsme uvedli již v minulém čísle, ale 
nyní si je můžeme připomenout znovu: 

ČODLF 2016/2017 – MODLITBA 
 z|ří  –  Celý život je modlitba 
 říjen  –  Denní ř|d modlitby 
 listopad  –  Modlitba chv|ly a díků versus prosebn| a kající, modlitba 

rozjímav| a kontemplativní  
 prosinec  –  Čtení a rozjím|ní Písma (Lectio divina) 
 leden  –  Praktické cvičení (Lectio divina) 
 únor  –  Liturgick| modlitba, modlitba hodin (brevi|ř) 
 březen  –  Sv|tost smíření a sebereflexe 
 duben  –  Mše svat| 
 květen  –  Panna Maria, růženec, Svatý Dominik a společenství svatých 
 červen  –  Umím svým bližním odpovědět na ot|zky týkající se modlitby? 

Podklady pro prvních 5 témat naleznete jako přílohu uprostřed tohoto čísla 
a rovněž na webových str|nk|ch laiků (http://laici.op.cz/), kde jsou k dispozici 
i některé další doprovodné texty. 
Hlavním tématem n|sledujících let do příští kapituly pak bude 

 z|ří 2017 – červen 2018 Společný život 
 z|ří 2018 – červen 2019 Studium 
 z|ří 2019 – květen 2020 Apoštol|t. 

http://laici.op.cz/
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Zprávy z místních sdružení 
Chcete-li se zde i vy podělit o informace ze svého MS, pište na adresu redakce. 

Zprávy z MS Znojmo (představený Ludvík Filip Jelínek) 
Také ve Znojmě jsme prožili n|dhernou oslavu „narozenin pro nebe“ našeho 
zakladatele. Mši svatou tentokr|t necelebroval člen františk|nské řeholní rodiny, 
jak tomu v dominik|nské rodině býv|. Tohoto úkolu se ujal provinci|l slovenské 
provincie dominik|nů otec Reginald. S ním koncelebrovali otec Egýd, který přijel 
z Retzu ještě s otcem Johannesem z jiného řeholního společenství. Nechyběl P. Jiří 
Bartoš a přišli též kněží z Jevišovic a Znojma – Louky. Mnišky dominik|nky 
doprov|zely mši svatou n|dherným vícehlasým zpěvem. Otec Reginald, který se 
pr|vě vr|til z gener|lní kapituly, n|s povzbudil zpr|vami, jak přibývají nov| 
povol|ní v Africe, kde též vznikají kl|štery mnišek, a o dalších místech v Asii, kde 
probíhají misie. Též o kvetoucí provincii ve Vietnamu. Vtipným příběhem ze života 
pak připomněl, že rept|ní a neust|lé stěžov|ní si není ide|lní přístup k životu. 
Po mši svaté jsme se pomodlili u Br|ny milosrdenství. Poté bylo požehn|no nové 
z|zemí kostela pro přípravu květinové výzdoby, úklid, a též soci|lní zařízení. 
N|sledovalo př|telské setk|ní a pohoštění v křížové chodbě. Bohu díky za tak 
kr|snou slavnost. 

Michaela Benvenuta Hobzová 

Úmysly pro modlitbu růžence 
Sestry a bratři! Navrhuji, abychom se v měsíci říjnu modlili o přímluvu k Naší Paní 
des|tek růžence na tyto úmysly: 
1) Za n|boženskou, duchovní a mravní obrodu našeho n|roda, za jeho novou 
evangelizaci, za obr|cení nevěřících spoluobčanů a nepř|tel církve. 
2) Za ty pokřtěné v Krista, kteří odpadli od víry a žijí bez Boha. Za milost obr|cení 
pro ně a za oživení jejich víry, aby se navr|tili ke Kristu. 
3) Za milost obr|cení a dar víry pro muslimy, kteří žijí v Evropě. Ať k nim P|n vyšle 
své svědky, kteří je osloví Evangeliem. Kéž se oni na jejich slovo, dotčeni Boží 
milostí, odřeknou zlého ducha, proroka Mohameda a jeho učení a přijmou Ježíše 
Krista za svého P|na a Spasitele. 
4) Za pron|sledované křesťany, aby je P|n posiloval a chr|nil, vysvobodil je 
z nebezpečí a od zloby nepř|tel, aby jim dal odvahu a dary Ducha svatého a učinil je 
mezi n|rody svými svědky. 
5) Za rodiny, za vz|jemnou l|sku, úctu a věrnost manželů, za pevnost a soudržnost 
rodin, aby vytv|řely vhodné prostředí pro růst a výchovu dětí, za uzn|ní a podporu 
rodin ze strany st|tu a celé společnosti 

Jiří ReginaldMachačík 
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Stálé studium 
Milí bratři a sestry, 

zvu V|s na naše pl|nované setk|ní st|lého studia, podzimní termín (sobota před 
slavností Ježíše Krista Kr|le), letos dne 19. listopadu 2016, do Prahy. 
Téma letošního roku je Aktuální otázky duchovního života a apoštolátu. První 
předn|šku letos na podzim bude mít doc. Aleš Opatrný, Th.D., vyučující pastor|lní 
teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, na téma 

Exhortace Amoris laetitia 
praktické podněty pro duchovní život a apoštolát. 

Časový pl|n dne bude takto (změna vyhrazena): 
 7.00 ranní chv|ly s hodinkou četby + rozjím|ní (patrně ještě v kostele) 
  8.10 snídaně 
 9.00  předn|šky s diskusí 
 12.20 sexta (patrně ještě v kostele) 
 12.30 oběd, rekreace a n|sledně společný program – organizuje fr. Pavel Mayer 

(bude upřesněno), po něm možnost osobních setk|ní nebo odjezdu 
 18.00 růženec 
 18.30 konventní mše sv., po ní nešpory, vše v kostele; pak večeře. 
Nahl|šení jmen účastníků kvůli stravě prosím do úterý 15. 11. 2016, d|le jména 
bratří, kteří by chtěli ubytov|ní (s upřesněním odkdy, dokdy), přičemž jsou 
k dispozici pouze pohostinky v klauzuře v omezeném počtu, a to také do úterý 
15. 11. 2016 prefektu pro hosty – hyacint@op.cz. 
Vezměte si s sebou, prosím, české brevi|ře. 
Prosím a ž|d|m představené, aby umožnili a zajistili účast bratří. 

Jarní setkání v Olomouci v sobotu 29. dubna 2017 by mělo být zaměřeno na otázky 
přítomnosti islámu v České republice, předn|šející je dosud v jedn|ní. 

Těším se na viděnou. 
fr. Dami|n Němec OP 

regent studií 

Formační setkání 2017 
Setk|ní form|torů LS v příštím se bude konat v termínu 5. – 8. 5. 2017v Exercičním 
domě v Českém Těšíně. Program postupně vznik|, ale v souladu se zaměřením 
letošního roku ČODLF bude tématem setk|ní MODLITBA v různých podob|ch 
a pohledech  – lectio divina, rozjímav| modlitba a st|nek setk|v|ní, společný zpěv 
dominik|nských n|pěvů a antifon – a nahlížen| rozmanitou formou – předn|šky, 
praktick| cvičení, workshopy. Především ale praktikov|ní modlitby samotné. Tak si 
nezapomeňte poznamenat termín do svých kalend|řů a diařů, zvl|ště vy, kdo se na 
formaci podílíte. 

-jjb 
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Setkání dominikánské rodiny 
Setk|ní se letos uskuteční již po 16., a to 15. 10. 2016 v Praze, v konventu sv. Jiljí. 
Za ta léta se mnohé změnilo, někteří bratři a sestry n|s předešli, doufejme do 
blažené věčnosti, někteří našli svou cestu a poslaní jinde a naproti tomu mnozí své 
povol|ní objevili nebo hledají pr|vě v dominik|nské rodině. A to je to podstatné, co 
n|m setk|ní přïn|ší nebo by alespoň přin|šet mělo: SETKÁNÍ V RODINĚ. Pokusme 
se o to i letos. Po různých pokusech o inovaci jsme se letos rozhodli, zachovat 
tradiční formu a naplnit ji pro v|s obohacujím obsahem. Bohužel se pro, v době 
pl|nov|ní nezn|mou, cestu do Říma omluvil z letošního setk|ní o. Dominik, a tak 
hlavním celebrantem dopolední mše sv. od 9 hodin, jíž předch|zí tradiční 
růženec, bude o. Benedikt OP, provici|l české dominik|nské provincie. Ten n|s 
potom během dopoledne sezn|mí s průběhem a hlavními myšlenkami letošní 
ř|dové kapituly. A že je o čem se bavit v|m můžeme zaručit. 
Po polední pauze se dozvíme něco o vznikajícím filmu o dominik|nech a n|sledovat 
budou oblíbené skupinky, kterým tentokr|t věnujeme více času. Stalo se, že 
původní pl|n n|m tak úplně nevyšel, a tak je nemůžeme ještě upřesnit, ale n|hradní 
řešení projedn|v|me a naleznete je určitě včas na webu v čl|nku věnovaném 
setk|ní na: http://laici.op.cz/zprava/setkani-dominikanske-rodiny-2016. Celý den 
zakončíme nešporami v 16:30. Pro přihl|šení jsme pro v|s tentokr|t připravili 
webový formul|ř (odkaz pod čl|nkem. Těšíme se s v|mi na viděnou. 

Kazatelské středisko 

Formul|ř:https://docs.google.com/a/op.cz/forms/d/e/1FAIpQLSebsgF6JwNUe70
_gasLfS1zx0wrQ9zSL0aAKHgxHc4_5rSV2A/viewform. 

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

Závěrečná oslava Jubilea 
Rok Jubilea uzavřeme v České dominik|nské provincii příští rok na sv|tek 
sv. Tom|še Akvinského 28. 1. 2017. 

Putovní výstava k 800. výročí 
Když v loňském roce oslovil o. provinci|l Kazatelské středisko s n|vrhem výstavy 
k 800. výročí ř|du, a to ještě s n|padem realizovat ji ve dvojím paré, znělo to 
poněkud odv|žně. Ale nyní na sklonku jubilejního roku je vidět, že za tím st|la jak 
Boží prozřetelnost, tak velk| arm|da našich „sourozenců“ z dominik|nské rodiny, 
kteří již svou radost prožívají v plnosti. Z|roveň je třeba poděkovat všem bratřím 
a sestr|m, a to nejen z naší dominik|nské rodiny, kteří jsou zatím v postavení 
„putujících bratří“ a odvedli při organizov|ní a zajišťov|ní pouti výstavy 
neuvěřitelný kus pr|ce. I proto zde, alespoň jako malý dík, a pro v|s ostatní i jako 
pozv|nku na „štace“ n|sledující přin|šíme malý přehled. 

http://laici.op.cz/zprava/setkani-dominikanske-rodiny-2016
https://docs.google.com/a/op.cz/forms/d/e/1FAIpQLSebsgF6JwNUe70_gasLfS1zx0wrQ9zSL0aAKHgxHc4_5rSV2A/viewform
https://docs.google.com/a/op.cz/forms/d/e/1FAIpQLSebsgF6JwNUe70_gasLfS1zx0wrQ9zSL0aAKHgxHc4_5rSV2A/viewform
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 POZVÁNKA 

Praha klášter 7. 11. – 31. 12. 2015 
Olomouc klášter 7. 11. – 31. 12. 2015 
Praha katedrála 2. 2. 2016 
Bojkovice muzeum 24. 2. – 15. 4. 2016 
České Budějovice TF JU 9.2. – 14. 3. 2016 
Plzeň klášter 15. 3. – 15. 4. 2016 
Luhačovice farní kostel 16. 4. – 30. 4. 2016 
Opava klášter minoritů 2. 5.  15. 5. 2016 
Ústí nad Labem klášter /farní kostel 16. 4. – 4. 5. 2016 
Litoměřice kostel 4. 5. – 19. 5. 2016 
Jablonné klášter 22. 5. – 14. 6. 2016 
Dub v Čechách farní kostel 15. 6. – 30. 6. 2016 
Prostřední Bečva farní kostel 16. 5. 16 – 29. 5. 2016 
Rožnov p. R. farní kostel 30. 5. 16 – 2. 6. 2016 
Brno kostel sv.Michael 14. 6. – 28. 7. 2016 
Chrudim farní kostel 15. 7. – 21. 8. 2016 
Blansko kostel 8.9. – 19. 9. 16 
Uherský Brod muzeum 23. 9. –2. 10. 2016 
Uherský Brod kl|šter, farní kostel 3. 10. –15. 10. 2017 
Praha konference, kl|šter 29. 9. – 30. 10. 2016 
Frýdek-Místek bazilika 1. –31.10. 2016 
Šumperk kostel 30. 7. – 31. 8. 2016 
Cheb  7. –11. 12. 2016 

Výstava setkala s kladným přijetím a z|jmem a dostalo se jí pozornosti i v denním 
tisku a na internetu. Jen pro ilustraci: čl|nek Dominikánský řád v Brodě oslaví 800 let 
existence (http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/dominikansky-rad-v-brode-
oslavi-800-let-existence-20160919.html)a pozv|nkana str|nk|ch MK ČR Výstava 
k 800. jubileu dominikánů nyní v Uherském Brodě (https://www.mkcr.cz/novinky-a-
media/vystava-k-800-jubileu-dominikanu-nyni-v-uherskem-brode-4-cs1554.html). 
Mimochodem odhadovan| účast v Uherském brodě se blíží 1500 n|vštěvníků. 
Fotografie z vernis|že naleznete na https://www.zonerama.com/Kulhaj/Album/ 
1851005.  
Na zač|tku prosince se pak bude konat velk| akce v Chebu – 
v místě bývalého působení ř|du.V r|mci oslav zde bude ve 
dnech 7. – 11. 2012 výstava doplněna o doprovodný program 
"Dominikáni v Chebu – 800 let od založení dominikánského 
řádu". Ten bude zahrnovat předn|šky, divadelní představení 
a duchovní program v budově našeho bývalého kl|štera a v kl|-
šterním kostele sv. V|clava. Na programu se budou podílet naši 
bratři i laici, např. P. Augustin OP, doc. Tom|š Machula, herec 
Miroslav Č|stek a Irena Pulicarov|. Celý program vznik| za nemalého přispění 
města Cheb. Bližší informace budou postupně zveřejněny na www.laici.op.cz.  

Jan Vincenc Horáček, J. Beneš 

http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/dominikansky-rad-v-brode-oslavi-800-let-existence-20160919.html
http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/dominikansky-rad-v-brode-oslavi-800-let-existence-20160919.html
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vystava-k-800-jubileu-dominikanu-nyni-v-uherskem-brode-4-cs1554.html
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vystava-k-800-jubileu-dominikanu-nyni-v-uherskem-brode-4-cs1554.html
https://www.zonerama.com/Kulhaj/Album/%201851005
https://www.zonerama.com/Kulhaj/Album/%201851005
http://www.laici.op.cz/
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Nakladatelství Krystal OP 
Krystal OP, Husova8, 110 00 Praha1, 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 sídlív pražském 
dominikánském klášteře. Nakladatelství se snaží, stejně jako řád 
bratří dominikánů, sloužit slovem k poznání pravdy. Navazuje na 
prvorepublikovou dominikánskou edici stejného jména. 

 

Tomáš Akvinský:O blaženosti v Teologické sumě 

Další díl Teologické sumy (ST I-II, q. 1-5) se zabýv| posledním cílem člověka, který 
je z|roveň principem lidského jedn|ní, alespoň toho mravně dobrého. Tom|š 
souhlasí s Aristotelem, když řík|, že posledním cílem člověka je blaženost. Její křes-
ťanské vymezení se však od čistě filosofického podstatně liší. 
Na přirozené rovině je pro Tom|še posledním cílem života samozřejmě život 
ctnosti, na rovině nadpřirozené pak Bůh. Tyto dvě roviny pak d|vají i smysl rozli-
šení mezi štěstím, které se vztahuje na přirozenou rovinu našeho života, 
a blažeností představující nejdokonalejší štěstí, jehož dosažení není v našich sil|ch 
a musí n|m být darov|no. Člověk je ve všech směrech omezený, kromě touhy po 
dobru a dokonalosti, kter| nem| hranici. M|me 
tedy přirozenou touhu po něčem, co nelze 
přirozeně dos|hnout. Proto nelze při hled|ní 
nejvyššího dobra a posledního cíle zůstat 
u konečných dober, ale je nutné směřovat 
k dobru nekonečnému. To lze ale dos|hnout 
pouze s pomocí nadpřirozené milosti. 
Tom|š ukazuje, že blaženost spočív| v nazír|ní 
božské esence. Je to jakýsi komplexní stav 
člověka, který různými způsoby zahrnuje 
všechny síly a schopnosti člověka. První 
a nejdůležitější je činnost spekulativního inte-
lektu, který je aktivní i ve stavu dokonalé 
blaženosti. Vše ostatní je ve stavu blaženosti 
v klidu nebo m| na blaženosti účast díky pře-
ték|ní dokonalosti z činnosti intelektu. Proto 
blaženost v činnosti intelektu spočív|, ale ned| 
se na ni omezit. 
Překlad a úvodní studie Tom|š Machula. 

 

brož., 128 str., 160 Kč 

http://krystal.op.cz/
mailto:krystalop@volny.cz
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Henri-Dominique Lacordaire OP: Svatá Maří Magdalena 
Druhou nejzn|mější ženou z okruhu nejbliž-
ších př|tel Ježíše z Nazareta je bezesporu Maří 
Magdalena, velk| světice, kterou církevní 
tradice nazvala apoštolkou apoštolů. A její 
hrob v Provence se podle autora knihy řadí 
svým významem hned za hrob našeho P|na 
v Jeruzalémě a za hrob svatého Petra v Římě. 
V čem tkví tajemství Magdalenina vyvolení, 
z čeho vyrůst| její př|telství s Ježíšem, 
př|telství nicotného tvora, hříšníka, se svým 
stvořitelem a vykupitelem? Autor n|s zve na 
cestu, jež vede z Bet|nie přes Golgotu až do 
Provence, kde Maří Magdalena str|vila 
posledních třicet let svého života v jeskyni 
Sainte-Baume a kde je v katedr|le Saint-
Maximin pochov|na. Je to cesta pok|ní 
a obr|cení, cesta odpuštění mnohých hříchů, 
jež se dovršuje v nejhlubší l|sce a př|telství. 
Cesta vyhrazen| nejen světici Magdaleně, ale 

každému z n|s, neboť každého z n|s P|n oslovuje jménem a posíl| n|s hl|sat, že 
L|ska smyla hřích, zlomila smrt a chyst| n|m příbytek u Otce. 
Překlad Dagmar a František X. Halasovi, předmluvu napsal fr. Dominik kard. Duka OP. 

brož., 144 stran, 175 Kč 

Jeruzalémská bible pro Davar 
Jeruzalémsk| bible (včetně pozn|mek a odkazů) je postupně přev|děna do 
biblického programu Davar (freeware pro Windows). V tomto programu je možné 
paralelně prohlížet více překladů, a tak lze srovn|vat překlad JB např. s českým 
ekumenickým překladem i dalšími českými překlady (Bible21, Český studijní 
překlad atd). V těchto dnech bude připraven kompletní text SZ. 
Odkazy ke stažení programu i modulu JB (“Jeruzalémsk| bible – pracovní verze”) 
najdete na hlavní str|nce http://www.davar3.net/index.html. 
O aktualizaci textu JB se program star| automaticky. 

 

http://www.davar3.net/index.html
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Knihkupectví Oliva 
Husova8, 110 00 Praha1, 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 

 
Jana Marozsová: Vera mundilumina 
Komentovan| vyd|ní 4 německých a 4 českých textů 4 z fondu historické knihovny 
v konventu sv. Jiljí v Praze. Německé promluvy jsou opatřeny zrcadlovými překlady 
a edici doplňuje rozs|hl| úvodní studie. 

Karolinum, brož., 354 str., 420.-Kč 
Órigenés: Proti Kelsovi I - II 
Órigenés zde reaguje na kritiku křesťanství z pera platónského filosofa působícího 
v polovině 2. stol. po Kr., jenž tvrdil, že Ježíš není Boží Syn zrozený z panny, který 
vstal z mrtvých, ale jeden z mnoha potulných n|boženských šarlat|nů, kteří si 
opatřují živobytí provozov|ním kouzelnických představení. 

Oikoymenh, váz., 603 str., 648.-Kč 
Otec Jeroným: Žít, žít 
Dosud nevydané texty otce Jeronýma se týkají Eucharistie. Nepojedn|vají o ní 
vyčerp|vajícím způsobem, vyslovují však podstatné. 

Triáda, brož., 86 str., 196 .-Kč 
Luděk Navara, Miroslav Kasáček: A přece budu blízko 
Život a mučednick| smrt kněží Jana Buly a V|clava Drboly od Babic. Nové 
dokumenty ukazují, že oba kněží se pro své z|sadové postoje dost|vali do konfliktu 
s komunistickou mocí již od samého poč|tku. 

Host, váz., 212 str., 299.-Kč 
Klára Mezihoráková: Architektura středověkých klášterů dominikánek v 
Čechách a na Moravě 
Kl|šterům tohoto ženského ř|du dosud nebyla věnov|na ucelen| monografie, 
přestože se ve středověkém období jednalo o důležitý fenomén - do poloviny 14. st. 
vzniklo na našem území 9 konventů dominik|nských mnišek. 

Artefactum, váz., 223 str., 350.-Kč 
NaeemFazal: Byl jsem muslimem 
Naeem byl zbožný p|kist|nský muslim, jemuž se Kristus zjevil tak, že se tomu 
nemohl vzepřít. Osobně, bezprostředně, silně. Jeho příběh je příběhem naděje. 
Naděje v to, že se nepř|telé stanou př|teli a uvědomí si, že jsou bratři. 

KN, brož., 176 str., 259.-Kč 
Adam S. McHugh: Introverti v církvi 
Introverti mají řadu vlastností významně přispívajících posl|ní a budov|ní církve. Je 
požehn|ním pro církevní obce, když se na jejich vedení podílejí spolu s extroverty.  

KN, brož., 238 str., 299.-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 

 
 
PODZIMNÍ KONCERT U DOMINIKÁNŮ 

Virtuosní baroko pro housle a cemballo 
středa 26. října 2016 v 19.30 hod., 
barokní refekt|ř (vstup Jilsk| 7a) 
 
Program: 
Antonio Vivaldi – Son|ta D dur pro housle a cembalo 
Giuseppe Tartini – Son|ta g-moll – ”Ď|blův trylek” pro housle a cembalo 
Carl Filip Emanuel Bach – 12 variací na téma “La Folia” pro cembalo solo, H 263 
Igor Stravinskij – Italsk| svita z baletu Pulcinella (dle Pergolessiho) 

Účinkují:Jaroslav Šonský (housle – Švédsko/ČR) & Gesine Tiefuhr (cembalo – 
Německo) 

Jaroslav Šonský a Gesine Tiefuhr tvoří 
sehrané mezin|rodní duo vynikajících 
umělců. Ve virtuosním programu 
přednesou vedle Vivaldiho líbezné 
son|ty D dur také skladbu Giuseppe 
Tartiniho, zvanou Ď|blův trylek, kter| 
patří k nejn|ročnějším virtuosním 
dílům baroka a je spojen| s legendou 
o jejím vzniku. Koncert doplní 12 
variací pro sólové cembalo od 
nejproslulejšího potomka velkého J. S. 
Bacha, Carla Filipa Emanuela. Skladby 
barokních mistrů uzavře Stravinského svita Pulcinella inspirovan| barokní hudbou, 
kter| však dod| večeru i vzrušující prvky avantgardy 20. století. 

Program doplní kr|tk| vsuvka Jaroslava Šonského o způsobu komponov|ní a hry 
v době baroka, kter| – na rozdíl od představ mnohých dnešních interpretů – vyža-
dovala velkou d|vku v|šnivosti a živelné energie. 

Vstupné dobrovolné. Doporučená výše 100 Kč. 

  

http://dominikanska8.cz/
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ADRESÁŘ  

KOMUNITY  

Česká 
dominikánskáprovincie 
Husova 234/8, 110 00 Praha1 
Prov.: fr. Benedikt Mohelník OP 
sekr.: 224 218441, 602 592 174 
e-mail: provincial@op.cz 
http://op.cz 

Kláštery bratří  
Husova 234/8, 110 00 Praha1 
e-mail: praha@op.cz 
http://praha.op.cz 
Jiráskovon. 814/30 
326 00 Plzeň 
e-mail: plzen@op.cz 
http://plzen.op.cz 
Slovenská 578/14 
77200Olomouc 
e-mail: olomouc@op.cz 
http://olomouc.op.cz 
Klášterní 33, 47125Jablonné v P. 
e-mail: jablonne@op.cz 
http://www.zdislava.cz 

Mnišky Kazatelského řádu 
Lysolajské údolí 106/21 
16500Praha6 
e-mail: monialesop@volny.cz 
http://moniales.op.cz 
Dolní Česká1, 66902Znojmo 
e-mail: mnisky@op.cz 
http://mnisky.op.cz 

Česká kongregace sester 
dominikánek 
Veveří 469/27, 60200Brno 
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, 77200Olomouc 
e-mail: olomouc@dominikanky.cz 
Tetčická 646/67,66447Střelice 
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 Nezbedov| 
Štědr|kova Lhota 76, 
78963RudanadMoravou 
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 
Čern| 1610/14, 110 00 Praha1 
Recepce: 224 
934496,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 642302,e-mail: 
csosbojkovice.reditelna@seznam.c
z 
http://csos.op.cz 

Nakladatelství Krystal OP 
Husova8, 110 00 Praha1 
e-mail: krystalop@volny.cz 
tel.: 224 218 440 
http://krystal.op.cz 

Knihkupectví Oliva 
Husova8, 110 00 Praha1 
e-mail: knihy-oliva@quick.cz 
tel.: 606 657 544 
http://oliva.op.cz 

Salve - Revue pro teologii 
a duchovní život 
Hradčanskén. 16, 119 02P-1 
e-mail: salve.op@seznam.cz 
http://salve.op.cz 

Společnost Tomáše 
Akvinského  
Husova8, 110 00 Praha1 
e-mail: SITA-cz@quick.cz 
http://agora.metaphysica.skaut.org/
sita 

Hnutí Pro život ČR  
Hlubočepsk| 85/64, 152 00 Praha 
e-mail: info@hnutiprozivot.cz 
http://hnutiprozivot.cz 

Hnutí Světlo-Život  
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