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PROSINEC 2016
Vázení ctenári,
Sváty rok milosrdenství byl ukoncen, ále
jeho plody by v násich zivotech, komunitách, ále i v pusobení návenek mely
zustávát i nádále. Zároven vrcholí á brzy
se uzávre i jubilejní rok k 800. vyrocí
zálození rádu. Obemá temto událostem
á ákcím s nimi spojenymi se venuje
i toto císlo.
V ríjnu probehlo jiz 16. setkání dominikánske rodiny. Uvnitr císlá nájdete
ohlednutí z netrádicního uhlu.
Advent je jiz v plnem proudu á priprávuje nás ná nekolikánásobne setkání
s Kristem. Setkání se stejnou osobou, ále
v rozdílnem míste i cáse. Setkání s chudym dítetem, s Pánem, ktery je stále
s námi v násí kázdodennosti i s milosrdnym soudcem ná konci cásu. Proto
vám vsem prejeme rádost z techto
setkání á pozehnáne prozití Vánoc.
Vojtá Borek
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DOMINIKÁNSKÁ RODINA
V Práze 31. ríjná 2016

Milí brátri á sestry,
clenove dominikánske rodiny i dálsí dárci,

v cervnu 2016 jsem umístil ná webove stránky provincie á zároven rozeslál máilem
vyzvu k podpore dominikánske rodiny v Ekvádoru, ktery postihlo nicive zemetresení. Rád bych vám vsem podekovál zá vási pomoc. Zá váse modlitby i zá váse
stedre fináncní príspevky. Ná ucet provincie prislo mnoho dáru pro Ekvádor. Ják od
komunit brátrí á sester, ták od jednotlivych dárcu. Celkem se vybrálo 4.500 EUR,
ktere byly odeslány do Ekvádoru.
Sv. Dominik vynikál soucitem s potrebnymi. Váse otevrene srdce je svedectvím
o tom, ze tento rys dominikánske spirituálity je v násí provincii stále zivy.
Fyzicke osoby, ktere chtejí vystávit potvrzení o dáru pro dánove ucely, prosím, áby
se obrátili ná syndiká provincie fr. Mártiná Dvoráká OP (syndik@op.cz), ktery jim
potvrzení zásle. Nezápomente prosím uvest svou ádresu.
Ve sv. Otci Dominikovi
fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál

Setkání dominikánské rodiny 2016
Letosní setkání dominikánske rodiny plynulo z meho pohledu ták sámozrejme
á hládce, ze jsem vlástne áni nevedel, co nápsát. Zeptál jsem se proto prítomnych
detí, co mi poví ony. A ják to dopádlo?
„Byly tu dobre okurky. A brátri á sestry, co je znám z táborá. A skupinky, ále ná tech
jsem nebylá.“
„Konecne jsem potkál brátry á sestry, ktere znám jmenem, ále neznám obliceje.
Vlástne teď uz jo. Fájn byl ten film.“
„Bylo skvele, ze jsem potkálá spoustu lidí, ktere znám, ále vídám je docelá málo. To
se mi moc líbilo. A buchty byly dobre.“
Souhlásím s detmi. Ná Setkání dominikánské
rodiny je nákonec nejlepsí to setkávání.
Chvíle v kuloárech, lide, se kterymi sdílíme
spolecne (nebo PSOlecne?) povolání, á ktere
oprávdu jinák potkáváme jen vyjimecne,
nebo pri nejáke práci. Skvele jsou rozhovory
po dlouhem cáse, potesí ále i to, kdyz se s
nekym vlástne jenom záhledneme. Skodá,
ze to setkání letos nevyslo mnohym z brátrí.
Udelálo by to jeste vetsí rádost vsem
prítomnym, nejen málemu ználci jmen.
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Ale prográm je sámozrejme táke dulezity.
Jáky vlástne letos byl? Jedním slovem jubilejní. Slávíme prece 800 let rádu. Hlávní
prednásku mel otec Benedikt. Tykálá se
Generální kápituly, která se letos konálá ná
nejvhodnejsím moznem míste – v Bologni
u hrobu sváteho Dominiká. Spolecny prográm
pokrácovál prezentácí priprávováneho filmu
o ceskych dominikánech. A podle toho, co
jsme shledli, se oprávdu máme ná co tesit.
Skupinky se letos venovály spolecnemu
temátu násí rodiny, ápostolátu, z ruznych uhlu: Hlásání kresťánství jinym
nábozenstvím, zejmená muslimum,
Kázání jáko zivotní styl, Spolupráce
ná ápostolskych dílech v rámci provincie á se záhránicím. Cokoli ríci
muzu jen ke skupince, ktere jsem
se ucástnil – kázání jáko zivotní
styl. Probehlá, ják se ná správnou
dominikánskou skupinku pátrí,
uplne jinák, nez jsme predpokládáli. Mozná bourliveji, s trochou
kontroverzí, ále, áspon si myslím,
ve vzájemne ucte á k prospechu
prítomnych.
Ná konci kráticke zprávy musím jeste jednou
souhlásit s detmi. Buchty byly skvele. Jeste
lepsí nez okurky. Prográm byl jeste lepsí,
á ze vseho nejlepsí byli
ti, ktere jsem ná setkání
potkál. Velky dík vsem,
kdo ho svojí prítomností pomohli vytvorit.
A jeste vetsí tem, kdo se
podíleli ná jeho prípráve á prubehu.
Martin Rosenbaum
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Dominikánská pouť do Itálie
Bylá jsem v nebi. V dominikánskem. Neveríte?
Jedním z vrcholu osláv jubileá 800 let dominikánskeho rádu bylá pouť po stopách
dominikánskych osobností, kterou orgánizováli brátri z Olomouce á kterou názváli
Dominikánske nebe. Bylá to duchovní hostiná s mnohá chody. Jáko v symfonii se
jednotlive vety postupne spojují do mohutneho chorálu, ták jsme prozíváli setkání
s ruznymi svetci, áby melodie jejich svedectví spolecne vyvrcholily msí svátou nád
hrobem sváteho Dominiká.
Svou pouť jsme zácáli v Miláne, meste
sváteho Ambroze. Pokud povázujeme sv.
Augustiná zá práotce dominikánskeho
rádu, pák sváty Ambroz je jeho prádedeckem, ják podotkl otec Stepán. Mohli
jsme slávit msi svátou prímo u hrobu
sváteho Ambroze. Pák jsme návstívili
kátedrálu á sestoupili do suterenu k vykopávkám kostelá sváte Tekly, kde sváty
Ambroz kázál. Pred kostelem stálo báptisterium, ve kterem pokrtil sv. Ambroz
sváteho Augustiná i s jeho synem Adeodátem. Dovedete si predstávit nás uzás, kdyz
náse nohy stály ná puvodních dlázdicích okráje bázenku, ve kterem byl pokrten
sváty Augustin?
Jeste tentyz den v Miláne jsme zázili dálsí uzás, kdyz jsme ná vlástní oci spátrili
lebku sváteho Petrá Veronskeho, stále jeste zárudlou jeho prolitou krví.
Pák jsme návstívili táke hrob sv. Augustiná á filosofá Boethiá v Pávii, dominikánsky
kláster v Jánove s hroby bl. Sebástiáná Mággiho á bl. Jákubá de Vorágine, áutorá
stredovekeho bestseleru Legenda Aurea. Mile bylo setkání s Anezkou z Montepulciáná, oveckou Beránkovou. V Siene u sv. Káteriny mel otec Ludvík ták prurázne
kázání, ze pri jeho slovech mohutne záhrmelo á ná chvíli vypádlá elektriná. Ve
Florencii jsme se zástávili u hrobu
Antoníná Florentskeho á v klástere
Sán Márco. V Orvietu jsme videli podobu frá Angelicá ná nástropní fresce
v kátedrále. Ve Fossánová nás neprívetivy polsky minoritá vyhodil z kostelá, ále místo posledních okámziku
Tomáse Akvinskeho jsme návstívili.
V Neápoli je pohrben Rájmund z Kápuy, mágistr rádu á zpovedník Káteriny Sienske. A v Boloni pák sváty
Dominik.
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Celá pouť se nevinulá lineárne, ále postupne grádoválá. Jáko kdyz poutník
vystupuje ná horu, která má nekolik vrcholu. Prvním z vrcholu byl hrob sváteho
Dominiká v Boloni, kde mel nás otec provinciál msi svátou. Nádchlá me v jeho
kázání myslenká, ze kázdy clovek by se mel stát vlástní interpretácí evángeliá.
Od dominikánskych svetcu jsme vystoupili ná máriánsky vrchol návstevou báziliky
v Pompejích. Je zde pohrben dominikánsky láik bl. Bártolo Longo á je zde k videní
mnoho bílych dominikánskych hábitu, protoze poutní místo zájisťují sestry
dominikánky. Ná známem oltárním obráze Pánná Máriá podává sv. Dominikovi
á sv. Káterine ruzenec.
Dálsím z vrcholu bylá mse svátá v Ríme
v kostele Sántá Sábiná, u ktereho sídlí
mágistr rádu á kterou slouzil kárd. Dominik Duká, jenz zá tím ucelem priletel
z Práhy do Rímá. Ve svem kázání vyzvedl
okolnost, ze návzdory silnym individuálitám á ruznym potízím v historii zustál
rád celych 800 let jednotny. Po msi jsme
strávili jeste nekolik hodin besedováním
s otcem kárdinálem á putováním po stopách ápostolá Pávlá. Návstívili jsme Tre
Fontáne, místo, kde byl veznen á popráven, á táke kostel sv. Pávlá zá hrádbámi, kde
byl pohrben.
Protoze se shodou sťástnych okolností kryje oslává náseho Jubileá s Rokem
milosrdenství, vyhlásenym pápezem Frántiskem, soucástí pouti byl plán projít
svátou bránou milosrdenství ve Vátikáne. Vysli jsme od prvního stánoviste u Andelskeho hrádu á po ctyrech zástáveních kájící poboznosti, kterou vedl otec Jindrich,
jsme dosli stredem svátopetrske báziliky áz k báldáchynu nád hrobem sv. Petrá. To
byly záverecne mohutne ákordy násí duchovní symfonie, která tímto vyvrcholením
jeste dozníválá v nekoliká dálsích mocnych refrenech, kdyz jsme procházeli
pápezskou báziliku Sántá Máriá Mággiore se slávnym obrázem Sálus
Populi Románi á betlemskymi jeslickámi, báziliku sv. Jáná v Láteráne
á nekolik dálsích pozoruhodnych
kostelu jáko nápr. kostel sv. Alfonse,
ktery uchovává známou ikonu Pánny
Márie Ustávicne pomoci, nebo kostel
sv. Márceliná á Petrá, ktery je titulárním kostelem kárdinálá Dominiká
Duky.
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Otce Stepáná jsme zánecháli v Ríme ná Angelicu,
kde bude cely zimní semestr prednáset, á s rozzíhájícími se lámpámi v ulicích podvecerního Rímá jsme
násedáli do áutobusu á posledními pohledy se
loucili se slunnou Itálií.
Kdyz se rozednilo, byli jsme jiz blízko domová. Otec
Jindrich ukázál rukou ná Mikulovsky zámek ná
kopci á slávnostne prohlásil: „Vprávo vidíte stárobyly zámek...“ Cely áutobus vybuchl smíchem,
protoze stárobyly je Stepánovo oblíbene slovo
á bylo nám jásne, ze Jindrich myslí ná sveho brátrá.
Nám vsem se bude nejákou dobu po Stepánovi
styskát, á nejvíc Jindrichovi. Táke po sobe návzájem
se nám bude styskát, protoze prozite události lidi
velmi spojují. Nekterí z nás uz jeli po nekolikáte, tákze se dobre známe á obsázujeme zádní cást áutobusu. Jindrich tomu ríká druhá trídá á rád do druhe trídy zá
námi zájde, protoze tám vládne vzdycky dobrá náládá.
Ale není dulezite to, co bylo, ále to, co si z toho neseme do prítomnosti. A z teto
pouti muzeme duchovne cerpát jeste dlouho, á nejen duchovne, verím, ze budou
pokrácovát i návázáná prátelství.

Text a foto Jitka Hosanna Štěpánková
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Studijní setkání v La Tourette
Ná prelomu ríjná á listopádu se nás toulousky studentát vydál ná ctyrdenní pobyt
do klásterá Lá Tourette poblíz Lyonu. Zde jsme se setkáli s brátry studenty z Bordeáux, Lyonu á Fribourgu. Behem pobytu v pusobivych prostorech návrzenych Le
Corbusierem jsme meli moznost slávit liturgii v nove oprávenem kostele, ucástnit
se cyklu prednásek ná temá milosrdenství, ci ochutnát ze vzácnych ceskych piv,
ktere tády pred námi zánechál zájezd studentu árchitektury z Práhy.
Fotky z Lá Tourette jákoz i ze zástávky v Lyonu si muzete prohlednout ná
http://ámiculum.op.cz.

Stálé studium – podzim 2016

fr. Metoděj OP
jáhen, Toulouse

Podzimní setkání Stáleho studiá se konálo 19. 11. 2016, v sobotu pred slávností Kristá
Krále, v Bárokním refektári prázskeho klásterá. Prednásejícím byl tentokrát doc.
Ales Opátrny Th. D., vyucující pástorální teologii ná KTF UK, á temátem exhortáce
pápeze Frántiská o lásce v rodine Amoris laetitia. Doc. Opátrny zduráznil potrebu
císt exhortáci v celku, á ne se zábyvát pouze její 8. kápitolou. I z tohoto duvodu
predstávil v rámci prednásky vsechny její kápitoly á táke z nich vyplyvájící prákticke podnety pro duchovní zivot i ápostolskou sluzbu. Setkání bylo závrseno
podnetnou diskuzí ná temá pástoráce mánzelskych páru, sextou v kostele á spolecnym obedem.
Prístí setkání Stáleho studiá se uskutecní v Olomouci v sobotu 29. 4. 2017. Melo by
byt zámereno ná otázky prítomnosti islámu v Ceske republice. Prednásející je
dosud v jednání.
fr. Gabriel OP
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České setkání noviciátů mnišek
Ve dnech 9. – 12. 11. 2016 probehlo v PrázeLysolájích setkání sester v pocátecní formáci
á sester novicmistrovych ze znojemskeho
á prázskeho klásterá. Po príjezdu násich spolusester ze Znojmá ve stredu vecer jsme
následující den dopoledne vyslechly prednásku P. doc. Jirího Skoblíká ná temá svedomí.
Odpoledne jsme se vydály spolecne do místá
pocátku kresťánství v Cechách, ná Levy Hrádec, á prohledly si kostel sv. Klimentá. V pátek
11. 11. dopoledne jsme podnikly málou pouť k rotunde sv. Mártiná ná Vysehráde,
odpoledne jsme mely prílezitost k osobním rozhovorum, spolecne jsme cetly Písmo
sváte á zámyslely se nád liturgickymi texty následující nedele. V sobotu dopoledne
nám P. dr. Dávid Voprádá prednásel o zivote á Vyznáních sv. Augustiná, po obede se
sestry ze Znojmá vydály ná cestu domu. Vsechny nás spolecne setkání potesilo á
jsme rády, ze jsme mohly byt záse chvíli spolu. Dálsí, tentokrát jiz cesko-polske
setkání noviciátu je plánováno ná konec dubná 2017.
S. M. Klára OP

Ilustrační foto – Lucie Horníková
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Uzavření Svaté brány v našem kostele
Mimorádny Sváty rok milosrdenství vyvrcholil v násem kostele v sobotu 12. 11.
velkou dekovnou poutí, po ktere bylá „náse“ Svátá bráná jiz uzávrená. Pouť s velkou
ucástí verících i knezí ze sirokeho okolí vcetne blízkeho rákouskeho pohránicí bylá
nejen díkuvzdáním zá veliky dár Sváteho roku, ále táke poslední prílezitostí mohutne nácerpát milosti z tohoto otevreneho zdroje. Proto byly tentokrát soucástí obrádu
i prosby o odpustení pochybení á hríchu, ktere nezásáhují jen provinileho osobne,
ále i celou spolecnost: potrátu, rozvodu, nesprávedlností minulych dob á rezimu,
prostituce, nevernosti knezí á reholníku jejich závázkum, podvodu v podnikání…
Prosby o odpustení á vyjádrováná touhá po usmírení, ktere pri posledním eucháristickem pruvodu ve Sváte bráne prednáseli zástupci z rád tech, jichz se táková
provinení prímo dotykálá, pusobily velkou silou.
Spolu s ostátními jsme pák náposledy i my prosly Svátou bránou á tá se po krátke
ádoráci á svátostnem pozehnání definitivne uzávrelá.
Co znamenal rok naší „služby“ u Svaté brány pro naši komunitu?
Je tu vsechno to, co do pozehnáneho cásu teto sluzby vlozilá
kázdá z nás. Ke Sváte bráne jsme
stále prinásely vsechny nám
sverene, onen cely svet, ktery
mnisky objímájí svym srdcem,
s duverou, ze Pánová sílá se
projeví práve v násí slábosti. Byl
to táke cás venovány príprávám
v zázemí klásterá, pomoc s pecí
o poutníky á ruzne stárosti
s orgánizováním, ná kterem jsme
se táke cásto podílely. Nási
fárníci to krásne vyjádrili
krátkym podekováním násí komunite á kyticí z bílych ruzí.
Uzávrení Sváte brány je vlástne
teprve zácátkem vytouzene
obnovy kázdeho z nás i celeho
svetá. Spolu s celou církví
zpíváme vdecne Te Deum zá
tento práve skonceny Sváty rok!
Mnišky Znojmo
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I vydal se Abram na cestu
Ták jáko se Abrám vydál ná cestu, kdyz mu Hospodin rekl (Gen 12, 1-4), ták se
mohou dívky ve veku 18 áz 30 let vydát spolecne se sestrámi dominikánkámi ná
cestu hledání sveho povolání.
Abrám je cyklus ctyr víkendovych
setkání, kdy májí devcátá moznost
ptát se, modlit se, byt v tichu klidu
vytrzene ze sveho vsedního prostredí,
ptát se á diskutovát s ostátními hledájícími o tom, ják se Hospodin dotyká
á volá kázdou z nich.
Víkendove setkání porádájí sestry
dominikánky vetsinou v nektere ze
svych komunit – Práhá, Bojkovice,
Strelice, átd. Setkání zprávidlá zácíná
v pátek vecer á koncí v nedeli obedem.
Kázde ze setkání má temá, ktere
souvisí s hledáním. První temá je modlitbá á sebepoznání, sebeprijetí. Ná
druhem setkání objevujeme Bozí plán
pro muj zivot, dáry, kterymi nás
Hospodin obdárovál, á chárismátá pro
sluzbu v církvi. Tretí setkání je venováno prekázkám ná ceste, ktere nám
brání k vykrocení, á spolecne hledáme, ják je prekonát. V posledním
setkání se snázíme udelát jedno konkretní rozhodnutí á vykrocit smerem k Cíli.
Ve spolecenství prozíváme liturgii, modlíme se Lectio diviná, osobne se setkáváme
s Hospodinem pri vecerní ádoráci, putujeme prírodou, násloucháme zámyslením
i svedectvím kázde z devcát, vytváríme koláze vlástních zivotu, debátujeme á neztrácíme nádeji á humor, ktereho je vzdycky dost.
Pokud je mezi vámi nekdo, kdo hledá sve místo v zivote á neví, kudy jít á kde hledát,
nábízíme mu setkávání Abrám. Neznáme odpoveď pro jeho zivot, ále nábízíme prostor á cás pro hledání.
Prijeďte. Tesíme se ná vás.
Prístí setkání bude o víkendu 27. – 29. 1. 2017 v Bojkovicích. Více informácí nájdete
ná e-máilu ábrám@dominikánky.cz, ná webu www.dominikánky.cz á fácebooku
„Abrám“ (https://www.fácebook.com/ABRAM-628947430528474/).
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Svědectví jedné z abramaček:
Na Abrama jsem poprvé vyrazila proto, že jsem chtěla hledat a najít své povolání.
Samotné mi hledání moc nešlo. Bylo pro mě těžké se na to v běžném životním rytmu
koncentrovat a snadno se dalo do nekonečna utíkat a schovávat se za bukem. Abram
mě na první pohled zaujal tím, že nabízel prostor, který byl primárně určený k hlubšímu hledání. Dost mě překvapilo, že hledat se dá i jinak, než že se člověk zaizoluje do
kokonu a tváří se nešťastně. Naopak! Na Abramu jsem zažila, že hledání je vedle
modlitby a studia také o přátelství, sdílení, putování a blbnutí. V lidském a srdečném
ovzduší nebylo po čase vůbec těžké položit otázky, které jsem do té doby skrývala,
anebo jsem je dokázala definovat až zde.
Důležitá pro mě byla možnost ujasnit si překážky, které na mě předtím působily jako
neviditelné ohrady (strach, bloky atd...) Tím, že se na ně posvítilo, přestaly mít takovou
účinnost. Díky sdílení jsem mohla zahlédnout i ohrádky druhých. Vidět to, že mé
ohrady jsou podobné či stejné jako u druhých, je velmi osvobozující. Vyslovené obavy
ztrácí na síle a už tolik nepálí. Přátelské pokyvování hlav se slovy: „Hmm, tohle
znám“… To je k nezaplacení. Zároveň jsem nikdy neměla pocit, že by se mě sestry
pokusily nacpat do formičky s nápisem „budoucí dominikánka“. Stále jsem měla
dostatečný prostor k manévrování, nikdo mi zvnějšku neomezoval širokou škálu
životního stavu (od mámy od rodiny až po kontemplativní mnišku).
Až v poslední části mi došlo, jak je důležitá koncepce Abrama složeného ze čtyř částí.
Cykličnost zaručuje, že se probere více témat, ale zároveň z každého člověka postupně
odpadávají kusy brnění a celé to pak má větší efekt, když je nakonec vidět i kůže. Ne
každý je schopen se hned otevřít a sdílet se s druhými. Je potřeba čas, aby vyklíčilo
semínko důvěry. Na posledním Abramovi jsem nalezla svou „vzácnou perlu“. Dostala
jsem zničehonic sílu k rozhodnutí a také slušné tempo k tomu, abych udělala několik
zásadních kroků v honbě za svým povoláním. Toho si moc cením a myslím, že nebýt
Abrama, tak by se to všechno dále a dále protahovalo. A proto doporučuji ABRAMA
z plných plic.
M. V.
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ZDISLÁVKY
Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem,
jsi můj. Iz 43,1

S rádostí á vdecností v srdci oznámujeme,
ze v roce 70. vyrocí vzniku náseho spolecenství
28. prosince 2016 při mši svaté ve 13 hodin
v kápli sv. Ráfáelá ná Morávci
kandidátka
Mgr. Věra Ludmila Burešová z Kurovic
slozí první sliby do rukou predstávene á
P. Antoníná Krásuckeho, OP
spirituálá Sekulárního institutu
Dílo blázene Zdislávy
á
Bc. Markéta Strakošová z Fryčovic
bude prijátá do prvního roku kándidátury
Prosíme o modlitbu zá vernost v povolání.
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LAICI

Vnitřní cela
Krásnym ovocem Čtyřletí obnovy dominikánské
laické formace je touhá po modlitbe, která se
projevuje otázkámi. Lide se ptájí. Kristovi
ucedníci táke zácáli otázkámi: „Páne, kde bydlís?
Co máme delát? Ják se máme modlit?“
A lide se ptájí: „Muzeme kontemplátivní modlitbe
neják priprávit cestu? Ják? Co pro to muzeme
udelát?“
Duchovní zivot má dvá smery. Pohyb od nás
k Bohu se názyvá áskeze, pohyb smerem od Bohá
k nám se názyvá mystiká. Mystiká se nedá nácvicit, je to cistá milost. Vyznám slová áskeze je
cvicení, disciplíná. To je tá cinnost, kterou muzeme provozovát. Mezi ásketicke cinnosti pátrí
pust, álmuzná, pouť, modlitbá, mlcení, pokání,
odríkání, zdrzenlivost, cvicení ve ctnostech.
Stejne jáko mládenec v evángeliu vsák muzeme ríci: „To vsechno jsem záchovávál
od mládí.“ A nic, ze.
Ján Táuler OP kláde provokátivní otázku: „Proc jeste nejste svátí?“ A sám si odpovídá: „Protoze jste se jeste neobrátili!“ Teď jste mozná zárázeni, protoze si ríkáte:
„Ják to, ze nejsme obráceni? Jsme pokrteni, chodíme ke svátostem, ucástníme se
mse sváte á pobozností, postíme se, modlíme se, deláme dobre skutky...“ Co tedy
deláme spátne? Ják to, ze jeste stále nejsme svátí? Proc jeste nemáme dár
kontempláce?
Predstávte si, ze vezete ná záhrádu kolecko slámy. Tu vás potká nejáky podivín,
ktery vám nábídne zlátá á dráhokámu, kolik uvezete. Kázdy normální clovek
okámzite vyklopí kolecko vedle cesty, áť si vezme slámu, kdo chce, á nábere si zlátá
á dráhokámu, kolik se do kolecká vejde. A vzpomínáte si, co rekl Tomás Akvinsky,
kdyz se probrál z kontempláce, á jeho tájemník Regináld z Piperná chtel, áby
pokrácovál v psání Summy? „Proti tomu, co jsem videl, je vsechno jenom slámá.“
Zkusme se ná nási áskezi podívát z jine stránky. Mozná vám táke jáko díteti rekli, ze
cokoládu nedostánete, protoze je pátek. Bez dálsího vysvetlení si díte záfixuje, ze
Buh nás chce o neco priprávit. Pák vyroste á verící v kostele mu reknou: „To vís,
koho Pán Buh miluje, toho krízkem návstevuje.“ Aniz bychom o tom dál premysleli,
upevní se v nás predstává Bohá, ktery miluje náse utrpení. Nákonec sveho Syná
táky nechál zemrít ná krízi, tákze je logicke, ze to bude chtít i po nás. Kupodivu nás
nezneklidnuje, kdyz v kázání slysíme právy opák: ze Buh je dobrotivy. O fálesnych
predstávách Bohá uz bylo nápsáno nekolik knih. Tyto fálesne predstávy vetsinou
stojí zá tím, ze jsme nemástní neslání kresťáni, kterí nikoho neobrátí ná víru á zijí
v podstáte stejne jáko neverící, protoze jejich predstává Bohá nikoho niják zvlásť
neuchvátí.
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Proc tedy Tomás Akvinsky nádsene civel ná
Bohá á nemohl se od nej odtrhnout? Vsimli jste
si, ze ti nejvetsí svetci vzdycky meli rádostny
vzhled? Kdyby jim Buh doprávál jen utrpení,
vypádáli by jinák. Ale první co tákovy svetec
zjistí pri kontempláci, je to, ze Buh je uplne jiny,
nez si myslel, totiz ze je náprosto uzásny. A
s rádostí odházuje svou slámu á suche listí
vymenou zá spolecenství s Bohem, plnym
rádosti.
A teď vám tedy nábízím uplne jiny pohled ná
áskezi: ne jáko tvrde odríkání á cvicení se v disciplinovánosti, ále jáko ochotne odházování
háráburdí, ktere nám brání priblízit se víc
Bohu, Vecne Nekonecne Rádosti. Jáko vymenu
náseho sucheho listí zá Bozí zláto á dráhokámy. Jestli máme neco delát porádne,
musíme mít motiváci, musíme vedet, proc to
deláme. Je potrebá zryt záhrádku á zásádit
kvetiny. Buď to udeláme neochotne á otrávene, protoze nám to nárídil protivny sef,
nebo budeme ryt ják o zivot, protoze chceme udelát rádost svemu milovánemu
á prekvápit ho kvetinámi. Pozorujete ten rozdíl? Nikde se ták márkántne neukáze
vás vztáh ke Kristu jáko ve vásem vztáhu k áskezi.
A proc vlástne je nutná áskeze? Líbí se Bohu, kdyz se budu bicovát á omdlím
hládem? Jordán Sásky OP, mágistr rádu, píse sestre Diáne z Andálo: „Nebuď
nádmíru zdrzenlivá v pokrmu, v nápoji á ve spánku, ále ve vsem jednej umírnene
á trpelive.“ Zvlásť ve stredoveku to totiz nekterí lide preháneli s áskezí, áby tím
Bohá donutili k nim prijít, ále Buh se nenechá mánipulovát. Tudy cestá nevede. Otce
Jordáne, poráď, ják ná to! „Víte, ze plny pohár se nicím nenáplnuje, nybrz se nápred
vylevá, co v nem bylo, áby se mohl náplnit necím jinym. Svátí ápostolove byli
náplneni Duchem svátym proto, ze byli vyprázdneni od sveho vlástního duchá.“
Otce Jordáne, tys ná to kápnul!
Ják lide postupují, kdyz chtejí studnu? V místech, kde tusí prámen, zácnou kopát
á vynásejí z jámy kose plne hlíny, písku á kámení. Az se dokopou ná dno, vytryskne
prámen á záplní celou vykopánou jámu.
Chceme-li pohár plny víná, musíme vylít vodu, která v nem je, áby uvolnilá místo.
Chceme-li dusi plnou Duchá sváteho, musíme se zbávit duchá svetskeho smyslení.
Chceme-li, áby Nejsvetejsí Trojice prislá do násí duse á ucinilá si v ní príbytek,
musíme vyprázdnit svou dusi od vseho telesneho (v biblickem smyslu). Telem se
v Bibli myslí náse pozemská existence, náse ukotvenost v tomto svete. Zábydlujeme
se ná svete, jáko bychom v nem meli zít náveky, á pritom máme pred sebou
„sedmdesát roku, osmdesát v dobrem prípáde, vesmes plnych tezkostí á trámpot,
preletí á odvánem i my“ (Z 90, 10).
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Nespoleháme ná Bohá, spoleháme ná zdrávotní á sociální pojistení, jsme
sobestácní, nepotrebujeme Bohá. Buh je pro nás tresnická ná nedelním dortu, pres
tyden si vystácíme sámi. A to nemluvím o skutcích, ktere ápostol Pável pripisuje
telu. „Ti, kdo delájí jen to, co sámi chtejí, tíhnou k tomu, co je telesne; ále ti, kdo se
dájí vest Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vest sobectvím známená
smrt, dát se vest Duchem je zivot á pokoj. Soustredení ná sebe je Bohu neprátelske,
neboť se nechce áni nemuze podrídit Bozímu zákonu. Ti, kdo zijí jen z vlástních sil,
nemohou se líbit Bohu“ (Rím 8, 5-8). Sám Pán Jezís v evángeliu ríká: „Co se národilo
z telá, je telo, co se národilo z Duchá, je duch“ (Ján 3, 6). Jsme pokrteni, chodíme ke
svátostem, máme tedy vsechny predpoklády k zivotu z Duchá, teď jenom co máme
delát? Nejáke prákticke rády?
Pojďme se zeptát Káteriny Sienske, je dominikánká á ucitelká Církve. Je oprávdu
dobre si precíst její Diálog, ále vysly i mensí spisky, 15 dní s Káterinou Sienskou
nebo drobounky spisek zá pár korun – Krátká rozmluvá o získání práve dokonálosti. V ní se docteme, ze Kristus Káterine ríká: „Vez tedy, ze spásá á dokonálost
mych sluzebníku spocívá jedine v tom, ze konájí jen mou vuli á snází se vsemozne
vzdy ji vyplnit. Jen me hledí poslouchát, jen me ctít, jen me mít ná mysli ve vsech
okámzicích sveho zivotá. A cím pecliveji o to usilují, tím více se blízí k dokonálosti,
protoze tím více lnou ke mne á tím uzeji se spojují se mnou, jenz jsem nejvyssí
dokonálost.“ Ják proste, ze? Tímto se rídilá Káteriná, tím se rídilá mátká Anezká
Gállándová OP, tím se rídil Hyácint Máriá Cormier OP á mnozí jiní á vsichni dosli
svátosti. Kristus nezádá mucednictví, bicování, posty, tvrde odríkání. Chce, ábychom k nemu s láskou prilnuli. Chce to, o cem mluví zálm: „Jáko oci sluzebníku
tkvejí ná pánovych rukou, oci sluzky ná sve pání, ták i náse oci hledí k Pánu, jenz je
násím Bohem...“ (Z 123, 2). Známená to, ze v kázdem okámziku sveho zivotá se
rozhodujeme mezi sebou á Bohem ták, ze zvolíme Bohá. Ják ríká otec Jirí Máriá
Vesely OP: „Svátost známená milovát Bohá náde vsechno, á nic nemilovát bez Bohá,
nic nemilovát proti Bohu.“ Sváty Augustin k tomu dodává: „Miluj, á delej, co chces.“
Abychom vedeli, co je Bozí vule, nepotrebujeme zádne extáze, stácí císt Písmo á záchovávát Bozí slovo. Nektere biblicke verse dobre poslouzí jáko strelne modlitby.
Nejlepsím vzorem nám je Pánná Máriá, která odpovedelá ándelovi: „Jsem
sluzebnice Páne, áť se mi stáne podle tveho slová.“ Nebo si vzpomenme, ják se
modlil Pán Jezís v Getsemánech: „Ne má, ále tvá vule se stán.“ Jestli se rozhodnu
neprosázovát sebe, ále stávet ná první místo Kristá, jestli se náucím ríkát „Ne já, ále
Ty, Páne“, jenom tím následuji sámotneho Kristá, ktery ríká „Ne já, ále ty, clovece!
Pro tebe jsem opustil nebe á stál se clovekem, pro tebe jsem snásel nepohodlí
á kázál, pro tebe jsem zemrel ná krízi, ábys ty mohl byt v nebi se mnou!“ „Nechť je
mezi vámi tákove smyslení jáko v Kristu Jezísi: Zpusobem bytí byl roven Bohu,
á prece ná sve rovnosti nelpel, nybrz sám sebe zmáril, vzál ná sebe zpusob sluzebníká, stál se jedním z lidí. A v podobe cloveká se ponízil, v poslusnosti podstoupil
i smrt, á to smrt ná krízi. Proto ho Buh vyvysil náde vse á dál mu jmeno nád kázde
jmeno, áby se pred jmenem Jezísovym sklonilo kázde koleno – ná nebi, ná zemi
i pod zemí – á k sláve Bohá Otce kázdy jázyk áby vyznávál: Jezís Kristus je Pán“ (Flp
2, 5-11). Ano, Páne, ty jediny jsi Sváty, ty jediny jsi Pán, ty jediny jsi Svrchovány!
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Sv. Káteriná Sienská nikdy nezilá v klástere, vzdycky bylo kolem ní plno lidí á hluku.
Nemelá moznost trávit tiche chvíle v klásterní cele. Proto vymyslelá zpusob, ják si
vytvorit klásterní celu v sobe, ve svem nitru.
Ríkálá tomu vnitrní celá. Tiche místo v srdci
cloveká, kde se muze v náproste intimite
setkávát s Bohem, i kdyz je kolem hluk á plno lidí. Sámotá á ticho je potrebá jenom do te
doby, nez to místo clovek v sobe nájde. Pri
tom hledání je dobre byt sám, v tiche místnosti nebo v prázdnem kostele.
Zpocátku je dobre i závrít oci, áby nic vnejsího nerusilo. Usi „obrátíme dovnitr“,
ábychom neposloucháli, ze jede áuto, ále násloucháli svemu nitru. Pokud slysíme,
ze nám krucí v brise, ták to jeste není ono. Zkousíme náslouchát, zkousíme prohledávát ticho, jáko kdyz otácíme knoflíkem u rádiá
á projízdíme vlny, ábychom záchytili nejáke vysílání.
Nepovede se to hned, je potrebá to trenovát. Ale je to
neco, co oprávdu jde nácvicit. Po cáse se nám podárí
nájít místo, kteremu Káteriná ríká vnitrní celá. Dálo by
se táke ríci dno násí duse. Srdce náseho srdce. Ticho,
ktere si od toho okámziku nosíme stále vsude s sebou.
Ticho, do ktereho se muzeme kdykoli ukryt pred hlukem tohoto svetá. Kostel uvnitr sveho telá, ázyl uprostred ruchu svetá.
To, co nám nejvíc brání v nálezení sve vnitrní cely, je
náse telo. Záludek chce jíst, zádá jsou ztuhlá, myslenky
odbíhájí... Tády se práve projevuje nedostátek áskeze.
Kdyz náucíme záludek, ze dostáne jíst tehdy, kdyz chceme my, á ne tehdy, kdyz si
rekne on, prestáne obtezovát. Mnohem horsí je to s obtíznymi myslenkámi. Americky dominikán W. A. Hinnebusch OP ríká: „Vnitrní hluk predstávuje obzvlástní
problem vzhledem k neutuchájící cinnosti mysli, pámeti á predstávivosti. Kdyz
clovek prestáne konverzovát s druhymi, obrátí se dovnitr á hovorí do nekonecná
sám se sebou. Jestlize tyto dusevní pochody nejsou spoutány disciplinou, nemuze
nástát vnitrní ztisení. Stále bude docházet k vnitrnímu brebentení mysli, predstávivosti ci pámeti. Zbytecne myslenky, rozptylování, pokusení á denní snení spolu
zápásí á uchází se o pozornost cloveká. Dále zde máme prázdnou cetbu, zvedáve
pásení po zprávách, libování si v imáginárních urázkách, udrzování pri zivote drobnych i velkych urázek, márnive libování si v byvále sláve. I vule se v tomto boji chce
prosádit. A kvuli tomu vsemu bude tezsí jázyk omezit. Myslenky á modlitbá nemohou vzkvetát tám, kde vládnou tákove podmínky.“ Toto je nejtezsí ásketicke cvicení,
pozástávit sve myslenky. Dívát se ná Bohá á vedet – tedy vedome se ná to soustredit – ze Buh se dívá ná me. Nic neríkát, jen se ná sebe dívát. Nekdy nám Buh vychází
vstríc tím, ze sesle noc smyslu. Nájednou s prekvápením zjistíme, ze nás neláká dívát
se ná seriál, necháme bez zájmu lezet rozectenou detektivku, nebáví nás uz klá bosení se sousedkámi. Místo toho nás pritáhuje modlitbá, táhne nás to do kostelá.
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A nákonec muze nebo nemusí prijít kontempláce. Co to vlástne je tá kontempláce?
V Písmu to slovo nenájdete. Ale píse se tám: „V ten cás rekl Jezís: „Velebím te, Otce,
Páne nebes i zeme, ze jsi tyto veci skryl pred moudrymi á rozumnymi, á zjevil jsi je
málickym. Ano, Otce: ták se ti zálíbilo. Vsechno je mi dáno od meho Otce; á nikdo
nezná Syná nez Otec, áni Otce nezná nikdo nez Syn – á ten, komu by to Syn chtel
zjevit“ (Mt 11, 25-27). Syn zjevuje Otce v kontempláci tomu, komu chce. To poznání
nejde získát vzdeláním, je skryto pred moudrymi á je zjeveno málickym, tedy
pokornym. Je Bozím tájemstvím, proc nekomu ten dár dá á jinemu ne, trebáze táke
pátrí k málickym. Ale muzeme se oprít o Kristová slová: „A ták vám právím: Proste,
á bude vám dáno; hledejte, á náleznete; tlucte, á bude vám otevreno. Neboť kázdy,
kdo prosí, dostává, á kdo hledá, nálezá, á kdo tluce, tomu bude otevreno. Coz je mezi
vámi otec, ktery by dál svemu synu hádá, kdyz ho prosí o rybu? Nebo by mu dál
stírá, kdyz ho prosí o vejce? Jestlize tedy vy, ác jste zlí, umíte svym detem dávát
dobre dáry, cím spíse vás Otec z nebe dá Duchá sváteho tem, kdo ho prosí!“ (Lk 11,
9-13). Kdyz Buh vidí vási námáhu, ábyste násli jeho tvár, jiste k vám prijde.
A ják poznáte, ze to bylá „tá kontempláce“? Jestli váháte á nevíte, zdá to uz bylá
kontempláce nebo ne, ták si buďte jisti, ze nebylá. Protoze kdyby bylá, ták to
neprehlednete. Kdyby to bylá kontempláce, ták pádnete ná zádek, 14 dní budete
svítit ják rájcátá z Cernobylu á nedokázete myslet ná nic jineho! A vás zivot to
docelá zmení. Návenek budete stejní lide, budete dál chodit do zámestnání, ále
zmení se váse zivotní postoje, váse priority. A kdoví, jednou mozná budete dokonce
svátí.
Jitka Hosanna Štěpánková
Foto ilustrační
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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.

Charles Journet: Promluvy o lásce
Ctenár v Promluvách o lásce poznává svou niternou á neopákovátelnou zkusenost, kterou vsák muze díky pedágogickemu
tálentu kárd. Journetá roztrídit, usporádát á zárádit ná správne
místo v náukovem systemu. Tím se osobní zkusenosti lásky
dostává jákehosi rádu á potvrzení, ze je v souhlásu s Duchem,
ktery ucí církev á vede k sámotne Lásce.
Knihá zároven slouzí jáko vyklád ke svázku Teologicke sumy IIII, ot. 23–33 (O lásce á milosrdenství v Teologicke sume), ktery
vydálo nákládátelství Krystál OP v roce 2016.
Brož., 120 str., 150 Kč

Plánovací kalendář 2017
Cesky národní á rádovy provincní kálendár s informácemi o
mesních cteních ná kázdy den. Formát A6, usporádání po tydnech,
prostor pro denní záznámy
Brož., cca 130 str., 110 Kč

Bernard z Clairvaux: Kázání pro dobu adventní a vánoční
Kázátelske umení Bernárdá z Cláirváux je ocenováno á obdivováno podnes. Jeho nejvyráznejsí zdroj, pátrny ná první
pohled, je ználost Písmá. Nektere pásáze Bernárdovych
kázání jsou vystáveny temer vyhrádne z biblickych citátu
jáko z kámenu Bozího slová, dnes (hodie) se náplnujícího
v dusích jeho posluchácu. Bernárd z techto zivych kámenu
systemáticky buduje stále nove stávby, ktere uchvácují vzdy
originální árchitekturou myslenek, hlubokym psychologickym vhledem á nesmírnou sírí práktickeho záberu,
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máme-li práxí ná mysli duchovní zivot. Bernárdovou snáhou mozná není áni ták
Písmo vykládát, jáko spíse ho vnáset do zivotá svych posluchácu á ták jej
promenovát. Ják k tomu vystizne poznámenává H. de Lubác: „(Bernárd) Písmo
neosvetluje, ále spís vse, á predevsím lidske srdce, osvetluje Písmem.“ Tákove
svetlo potrebuje kázde lidske srdce, ániz by ná tom neco zmenil beh stáletí.
váz., =<: stran, =5: Kč

Připravované publikace
Timothy Radcliffe: Proč být křesťanem
Pokud zredukujeme kresťánství ná „neco uzitecneho“, ná morální berlicku, deláme
z nej konzumní produkt. Pokud ále hledáme smysl náseho zivotá v Bohu, známená
to velkou zmenu. Známená to nádeji, svobodu, stestí á odváhu. Timothy Rádcliffe,
byvály mágistr dominikánskeho rádu, je velky prorok násí doby, velky ználec lidske
prirozenosti á hlásátel jejího náplnení v Bohu. Bonusem jeho knih je brilántní jázyk
okoreneny ánglickym humorem. I táto knihá je príspevkem nákládátelství Krystál
OP k rádovemu jubileu.
J.-P. Torrell: Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo
Osobnost á dílo Tomáse Akvinskeho tvorí jeden celek. Kdyz chceme pochopit jedno,
musíme hledet k druhemu. O tákovy komplexní pohled se pokousí dukládná studie
fráncouzskeho teologá J.-P. Torrellá. Knihá vychází k 800. vyrocí zálození
dominikánskeho rádu.
Guy Bedouelle: 9 tváří dominikánské svatosti
V náváznosti ná Devet zpusobu modlitby sváteho Dominiká predstávuje
fráncouzsky dominikánsky teolog á historik Guy Bedouelle (1940–2012) devet cest
dominikánskeho zivotá á svátosti. Ták jáko Dominiková modlitbá nábyvá viditelnych podob v jeho postojích á gestech, ták se bohátství jeho chárismátu zviditelnuje
v jednotlivych svetcích rádu. Vyrustájí z Dominiká jáko rátolesti z vinneho kmene
á jedinecnym zpusobem ztvárnují ruzne stránky jeho kázátelskeho povolání: usilí
o jednotu (Jordán Sásky), horlivost v obráne víry (Petr Veronsky), hledání právdy
(Tomás Akvinsky), kázání krásou (Frá Angelico), lásku k církvi (Káteriná Sienská),
boj zá správedlnost (Bártolome de lás Cásás), mysticky zivot (Káteriná de Ricci),
stárost o chude (Mártin de Porres) á obhájobu svobody (Henri-Dominique
Lácordáire). A nád tím vsím se jáko svorník klene Dominikuv „bozsky zápál“, ohen
lásky, z nehoz se rodí rádost v Duchu svátem. Oná je tím kvásem á solí, díky nimz
má kresťánsky á reholní zivot tu správnou chuť, jákou od hlásátelu evángeliá
pozáduje sám Kristus.
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Salve 2/2016 – arabské křesťanství
Toto císlo obrácí nási pozornost ke kresťánum, kterí zijí
uprostred trádicního muslimskeho svetá, tedy ke
kresťánum ná Arábskem poloostrove, ná Predním vychode, v Egypte. Práve ti jsou návíc s ohledem ná
probíhájící drámáticke události v dánem regionu, od
válek po nejruznejsí represe, v kritickem ohrození. Jáká
je zkusenost árábskych kresťánu, jáke je jejich poselství
kresťánskemu svetu? Jáke jsou jejich koreny á co
mohou i dnes nábídnout svym muslimskym sousedum,
s nimiz zili po stáletí ve specifickem spolecenství?
A v neposlední ráde – co se od nich muzeme dozvedet
i o sámotnem islámu?

Z obsahu:
Lukáš Nosek: Prolegomená ke studiu árábskeho kresťánství
Samir Khalil Samir SJ: Kulturní role kresťánu v árábskem svete
Mlada Mikulicová: Islám á podmáneny lid
Jaroslav Franc: Alois Musil á teologická cetbá árábske kresťánske trádice
Michal Řoutil: Neverící, odejdete!
Mnisská komunitá ál-Chálíl á jezuitá Páolo Dáll’Oglio
Václava Benešová: Medáilonek pálestinskych svátych Márie od Ukrizováneho Jezíse
á Márie Alfonsíny
Lukáš Nosek: Mánuál pro zdrávy pohled ná islám
Brož., 200 str., 100 Kč

Z editorialu
Dnesním svetem bezpochyby hybe temá vztáhu kresťánství á z nej vycházející
zápádní civilizáce k muslimskemu svetu á islámu. Ná vyslovene teologicky pojáte
císlo Sálve ná toto temá bude trebá jeste chvíli pockát, neboť vyzáduje delsí
príprávu, chceme-li se vyvárovát zjednodusujících á povrchních soudu. Ty totiz
nejen ze neobstojí pred odbornym pohledem, ále obsáhují v sobe i spolecenske
nebezpecí, kdyz ziví nesnásenlivost á strách. Jáko kresťáne máme mnohem více
duvodu pro to, nebyt muslimy, nez jiní lide, á náse duvody jsou obvykle vedome
á pevne – tím spíse jsme ále zodpovední zá to, áby se diálog s islámem vedl ve
jmenu právdy, á nikoli nenávisti. Císlo, ktere drzíte v rukou, je jákymsi prvním
krokem.
Editorial nového čísla naleznete na http://sálve.op.cz/árchiv/árábske-krestánstvi22016/editoriál-22016-árábske-krestánstvi.
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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.

Reforma manželského procesu podle papeže Františka
Jedná se o první cesky kompletní pruvodce novym mánzelskym
kánonickym procesem, ktery sepsáli renomování áutori, duveryhodní
odborníci nejen po stránce teoreticko-právní, ále i prákticke.
Akademia kanonického práva 2016, brož., 117 str., 205 Kč

Vladimír Kubáč: Člověk před Boží tváří
Knihá prinásí vyber prácí Vládimírá Kubáce, profesorá Stáreho
zákoná ná Husitske teologicke fákulte UK á jednoho z prekládátelu
Ceskeho ekumenickeho prekládu Bible. Editor Jirí Benes shromázdil
mnohe dnes obtízne dostupne Kubácovy texty. Vyber z nich je serázen do celkem sedmi oddílu, od odbornych studií ke stározákonní
biblistice á systemáticke teologii pres heslá venováná klícovym
pojmum áz po obecnejsí texty.
Vyšehrad 2016, brož., 334 str., 348 Kč

Walter Brueggemann: Bible a postmoderní představivost
Prední ámericky biblistá, áutor rády komentáru ke stározákonním
knihám á sveho opákováne vydáváneho dílá Teologie Stáreho zákoná, shrnuje v teto publikáci predpoklády pro diálog dnesního
cloveká s dejinnym biblickym odkázem. Upozornuje ná doznívájící
vliv osvícenství, ktere durázem ná áutoritu rozumu á ná ideál
objektivity osláboválo sdelnost biblicke zvesti.
Vyšehrad 2016, brož., 162 str., 248 Kč

Józef Augustyn: O duchovním životě a o modlitbě
Ná zásádní á mnohdy pálcive otázky, kládene ucástníky duchovních
cvicení, áutor nábízí odpovedi hluboce zákotvene ják v bohátství
spirituální teologie, ták i ve vyborne ználosti lidske psychologie,
podlozene zkusenostmi s mnohymi osudy. Opírá se o Písmo, Ignácová Duchovní cvicení i rádu dálsích duchovních áutoru.
Cesta 2016, brož., 142 str., 180 Kč
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Israel Finkelstein: Zapomenuté království
Knihá vyznácneho telávivskeho árcheologá I. Finkelsteiná (1949)
známeho v ceskem prostredí díky Objevování Bible (2007) á David
a Šalomoun (2010) nábízí novy pohled ná stároveky Izráel, ktery byl
sousedem známejsího Judskeho království. Izráel je v biblickych
textech lícen áz jáko druhy á mene vyznámny á zámerne i „pozápomenuty“ stát. Autor ná zákláde árcheologickeho vyzkumu, ánályzy biblickych i dálsích stárovekych textu rekonstruuje dejiny Izráele podle jednotlivych svebytnych
udobí áz po pád hlávního mestá Sámárí (1350–720 pr. Kr.).
Vyšehrad 2016, váz., 231 str., 288 Kč

Milena Filipová a Lenka Kirkosová: Klášterní kostel v Šumperku
Knihá prinásí souhrn informácí tykájících se dejin byváleho
dominikánskeho klásterá á kostelá Zvestování Pánny Márie v
Sumperku, stávebního vyvoje á rozsáhle rekonstrukce objektu.
Snází se rovnez ctenári priblízit vyznám umelecke vyzdoby
kostelá á poukázát ná promeny dochováneho mobiliáre, pricemz
je vyuzíváno v hojne míre porovnání stárych fotográfickych snímku s novymi.
Veduta 2016, váz., 123 str., 261 Kč

Petr Pokorný: Od evangelia k evangeliím
Od puvodního vyznámu reckeho slová "evángelium" (dobrá
zprává, prípádne odmená tomu, kdo ji nese) prosel obsáh pojmu
ná sámem pocátku kresťánství nekoliká promenámi. Jezís uzívál
právdepodobne hebrejske sloveso s vyznámem „nest dobrou
zprávu“, pro Pávlá z Társu známenál oznácení zvesti o Jezísove
vzkrísení, Márek spojil toto pojetí s vykládem o nejdulezitejsí cásti
Jezísová pozemskeho zivotá á po urcite dobe zácáli kresťáne
chápát první vetu jeho spisu („Pocátek evángeliá Jezíse Kristá, Syná Bozího“) jáko
název á pozdeji i jáko oznácení svebytneho literárního zánru, typu Jezísovych
biográfií.
Academia 2016, brož., 223 str., 350 Kč

Marie Magdaléna de’ Pazzi: O extázi
Vybor ze spisu itálske mysticky z Florencie Márie Mágdáleny de’
Pázzi (1566–1607) predstávuje kármelitánskou spirituálitu. Telesná,
dusevní i duchovní utrpení á tíhnutí ke stále hlubsím á podstátnym
skutecnostem ji pripoutávájí predevsím k eucháristii. Je pátronkou
netrpelivych á neklidnych lidí. Osvedcene podepírá v neresitelnych
obtízích.
Refugium Velehrad-Roma, brož., 212 stran, 190 Kč
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Svjatoslav Ševčuk: Majdan a řeckokatolíci na Ukrajině
Vyber kázání, pástyrskych listu, vyzev, verejnych vystoupení
á rozhovoru árcibiskupá Ukrájinske reckokátolicke církve
(UKRC), Mons. Svjátoslává Sevcuká, ktery je ná Ukrájine vnímán
jáko velká morální áutoritá. Jeho projevy reflektují bourlive
období od prosince 2013 do konce roku 2014, která je názyváno
Revolucí dustojnosti, zkrácene Májdán. Soucástí knihy je krátky
medáilonek o zivote otce Svjátoslává á krátky prehled dejin UKRC
áz do roku 1991, kdy zeme získálá nezávislost. Ctenárum je umozneno náhlednout
do dení ná Ukrájine ocimá prímych svedku á oprávit si zkreslene dojmy, ktere jsou
vysledkem tezce postizitelne informácní války. Pritom nás o. Svjátosláv vytrvále
vrácí pred Bozí tvár á ucí nás hledát resení ve svetle Bozí moudrosti: vyzyvá nás,
ábychom nezustáli u lidskeho usilí, ále prosili Bohá o pokoj mezi národy.
Karmelitánské nakladatelství, brož., <53 stran, 269 Kč

Blanka Soukupová: Židé v Českých zemích po šoa
První syntézá věnováná identitě Židů v českých zemích po šoá.
Identitá je chápáná jáko způsob sebeukotvení menšiny ve čtyřech
čásových obdobích: ;945 – 1948, 1948 – ;956, ve „zlátých šedesátých“ letech á v období „normálizáce“ (;969 – 1989).
Zvláštní pozornost je pák věnováná židovské páměti (hřbitovům
a synagogám, vzpomínce ná šoá á legendární osobnosti rábíná
Richárdá Federá, strážce menšinové páměti). Knihá volně návázuje ná monográfii Velké á málé českožidovské příběhy z doby
intenzivní náděje (Brátislává <::5), ánálýzu strukturováné židovské identity v masárykovské první republice.
Marenčin PT, váz., 568 stran, =77 Kč

Karl Jaspers: Mezní situace
Text, v němž je z celého Jáspersová dílá vůbec nejobšírněji vyložená jeho koncepce tzv. „mezních situácí“. Jáspers zde nejenom
objasňuje specifičnost mezních situácí obecně á jejich význám pro
stávání se existencí, ále především postupně ánályzuje jednotlivé
mezní situáce: smrt, utrpení, boj á vinu. Vzhledem k význámu
konceptu mezních situácí v Jáspersově filosofii existence, ále též
k jeho relevánci pro dálší vědní obory, jáko je psychologie, theologie, lékářství či
páliátivní péče, lze očekávát, že knihá bude sloužit jáko cenný studijní máteriál pro
studenty a badatele nejenom z oboru filosofie, ale i jiných disciplín.
Oikumene, brož., 104 stran, ;;8 Kč
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KOMUNITY
Česká dominikánská
provincie
Husová 234/8, 110 00 Práhá 1
Prov.: fr. Benedikt Mohelník OP
Sekr.: 224 218 441, 602 592 174
e-máil: provinciál@op.cz,
http://op.cz
Kláštery bratří
Husova 234/8, 110 00 Praha 1
e-máil: práhá@op.cz
http://práhá.op.cz
Jiráskovo n. 814/30, 326 00 Plzeň
e-máil: plzen@op.cz
http://plzen.op.cz
Slovenská 578/14, 772 00 Olomouc
e-máil: olomouc@op.cz
http://olomouc.op.cz
Klášterní 33, 471 25 Jablonné v P.
e-máil: jáblonne@op.cz
http://www.zdislává.cz
Mnišky Kazatelského řádu
Lysolajské údolí 106/21
165 00 Praha 6
e-máil: moniálesop@volny.cz
http://moniáles.op.cz
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
e-máil: mnisky@op.cz
http://mnisky.op.cz
Česká kongregace sester
dominikánek
Veverí 469/27, 602 00 Brno
kongregáce@dominikánky.cz
http://www.dominikánky.cz
Komunity sester
Veveří 469/27, 602 00 Brno
e-máil: brno@dominikánky.cz
Černá 14, 110 00 Praha
e-máil: práhá@dominikánky.cz
Revoluční 50, 312 00 Plzeň
e-máil: plzen@dominikánky.cz
Smetanova 26, 772 00 Olomouc
e-máil:
olomouc@dominikánky.cz
Tetčická 646/67, 664 47 Střelice
u Brna
e-máil: strelice@dominikánky.cz
Školní 31, 471 25 Jablonné v P.
e-máil:
jáblonne@dominikánky.cz
Husova 537, 687 71 Bojkovice
bojkovice@dominikánky.cz
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Sdružení kněží a jáhnů sv.
Dominika
http://op.cz/?á=33
Laická sdružení sv.
Dominika
Mirosláv Frántisek Fálkenáuer
(prov. mod.)
Vseruby u Plzne 15, 330 16
e-máil: láici.moderátor@op.cz
http://láici.op.cz (seznám MS)
Dílo blažené Zdislavy
Lenká Bernádettá Nezbedová
Stedráková Lhotá 76, 789 63
Rudá nád Morávou
e-máil: Nezlenká@seznám.cz
http://zdislávky.wbs.cz

AKTIVITY
Dominikánská 8
http://www.dominikánská8.cz
Dominikánské misie
http://misie.op.cz
Katolický domov studujících
Cerná 1610/14, 110 00 Práhá 1
Recepce: 224 934 496, e-máil:
info@kds.op.cz
http://kds.op.cz
Černouličnický klub
http://www.cernoulicnickyklub.cz
Církevní střední škola
pedagogická a sociální
Bojkovice
Husová 537, 687 71 Bojkovice
tel. 572 642 302, e-máil:
info@cirkevká-bojkovice.cz
http://www.cirkevkábojkovice.cz/
Nakladatelství Krystal OP
Husová 8, 110 00 Práhá 1
e-máil: krystálop@volny.cz
tel.: 224 218 440
http://krystál.op.cz
Knihkupectví Oliva
Husová 8, 110 00 Práhá 1
e-máil: knihy-olivá@quick.cz
tel: 606 657 544, http://olivá.op.cz
Salve - Revue pro teologii
a duchovní život
Hrádcánske n. 16, 119 02 P-1
e-máil: sálve.op@seznám.cz
http://sálve.op.cz

Společnost Tomáše
Akvinského
Husová 8, 110 00 Práhá 1
e-máil: SITA-cz@quick.cz
http://ágorá.metáphysicá.skáut.org
/sitá
Hnutí Pro život ČR
Hlubocepská 85/64, 152 00 Práhá
e-máil: info@hnutiprozivot.cz
http://hnutiprozivot.cz
Hnutí Světlo-Život
P. Ján Rájlich OP (nár. moder.)
e-máil: ján@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.dominikáni.sk
Kongregácia sestier
dominikánok bl. Imeldy
http://dominikánky.sk
Stránky bratří kleriků
Amiculum
http://ámiculum.op.cz
Summa theologiae
http://krystál.op.cz/sth/sth.php
Jeruzalémská bible
http://www.jeruzálemskábible.cz
Rodina sv. Dominika
https://www.fácebook.com/groups
/435180273216709/
Sv. Dominik
http://www.dominik.cz
Fr. Tomáš Josef Týn OP
http://tyn.op.cz
Dominikánský breviář
http://breviár.op.cz
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