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DOMINIKÁNSKÁ RODINA  

V Práze 31. r í jná 2016 
Milí  brátr i á sestry, 
c lenove  dominiká nske  rodiny i dáls í  dá rci, 

v c ervnu 2016 jsem umí stil ná webove  strá nky provincie á zá roven  rozeslál máilem 
vy zvu k podpor e dominiká nske  rodiny v Ekvá doru, ktery  postihlo nic ive  zeme tr e-
sení . Rá d bych vá m vs em pode kovál zá vás i pomoc. Zá vás e modlitby i zá vás e 
s te dre  finánc ní  pr í spe vky. Ná u c et provincie pr is lo mnoho dáru  pro Ekvá dor. Ják od 
komunit brátr í  á sester, ták od jednotlivy ch dá rcu . Celkem se vybrálo 4.500 EUR, 
ktere  byly odeslá ny do Ekvá doru. 
Sv. Dominik vynikál soucitem s potr ebny mi. Vás e otevr ene  srdce je sve dectví m 
o tom, z e tento rys dominiká nske  spirituálity je v nás í  provincii stá le z ivy . 
Fyzicke  osoby, ktere  chte jí  vystávit potvrzení  o dáru pro dán ove  u c ely, prosí m, áby 
se obrá tili ná syndiká provincie fr. Mártiná Dvor á ká OP (syndik@op.cz), ktery  jim 
potvrzení  zás le. Nezápomen te prosí m uve st svou ádresu. 

Ve sv. Otci Dominikovi 

fr. Benedikt Mohelní k OP, provinciá l 

 

Setkání dominikánské rodiny 2016 
Letos ní  setká ní  dominiká nske  rodiny plynulo z me ho pohledu ták sámozr ejme  
á hládce, z e jsem vlástne  áni neve de l, co nápsát. Zeptál jsem se proto pr í tomny ch 
de tí , co mi poví  ony. A ják to dopádlo? 
„Byly tu dobre  okurky. A brátr i á sestry, co je zná m z tá borá. A skupinky, ále ná te ch 
jsem nebylá.“ 
„Konec ne  jsem potkál brátry á sestry, ktere  zná m jme nem, ále nezná m oblic eje. 
Vlástne  teď uz  jo. Fájn byl ten film.“ 
„Bylo skve le , z e jsem potkálá spoustu lidí , ktere  zná m, ále ví dá m je docelá má lo. To 
se mi moc lí bilo. A buchty byly dobre .“ 
Souhlásí m s de tmi. Ná Setkání dominikánské 
rodiny je nákonec nejleps í  to setká vá ní . 
Chví le v kuloá rech, lide , se ktery mi sdí lí me 
spolec ne  (nebo PSOlec ne ?) povolá ní , á ktere  
oprávdu jinák potká vá me jen vy jimec ne , 
nebo pr i ne jáke  prá ci. Skve le  jsou rozhovory 
po dlouhe m c áse, pote s í  ále i to, kdyz  se s 
ne ky m vlástne  jenom záhle dneme. S kodá, 
z e to setká ní  letos nevys lo mnohy m z brátr í . 
Ude lálo by to jes te  ve ts í  rádost vs em 
pr í tomny m, nejen mále mu ználci jmen. 
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 DOMINIKÁNSKÁ RODINA 

Ale prográm je sámozr ejme  táke  du lez ity . 
Jáky  vlástne  letos byl? Jední m slovem jubi-
lejní . Sláví me pr ece 800 let r á du. Hlávní  
pr edná s ku me l otec Benedikt. Ty kálá se 
Generá lní  kápituly, která  se letos konálá ná 
nejvhodne js í m moz ne m mí ste  – v Bologni 
u hrobu sváte ho Dominiká. Spolec ny  prográm 
pokrác ovál prezentácí  pr iprávováne ho filmu 
o c esky ch dominiká nech. A podle toho, co 
jsme shle dli, se oprávdu má me ná co te s it. 
Skupinky se letos ve novály spolec ne mu 

te mátu nás í  rodiny, ápos tolá tu, z ru zny ch u hlu : Hlá sá ní  kr esťánství  jiny m 
ná boz enství m, zejme ná muslimu m, 
Ká zá ní  jáko z ivotní  styl, Spoluprá ce 
ná ápos tolsky ch dí lech v rá mci pro-
vincie á se záhránic í m. Cokoli r í ci 
mu z u jen ke skupince, ktere  jsem 
se u c ástnil – ká zá ní  jáko z ivotní  
styl. Probe hlá, ják se ná sprá vnou 
dominiká nskou skupinku pátr í , 
u plne  jinák, nez  jsme pr edpoklá -
dáli. Moz ná  bour live ji, s trochou 
kontroverzí , ále, áspon  si myslí m, 
ve vzá jemne  u cte  á k prospe chu 
pr í tomny ch. 

Ná konci krátic ke  zprá -
vy musí m jes te  jednou 
souhlásit s de tmi.  Buch-
ty byly skve le . Jes te  
leps í  nez  okurky. Pro-
grám byl jes te  leps í , 
á ze vs eho nejleps í  byli 
ti, ktere  jsem ná setká ní  
potkál. Velky  dí k vs em, 
kdo ho svojí  pr í tomnos-
tí  pomohli vytvor it.  
A jes te  ve ts í  te m, kdo se 
podí leli ná jeho pr í prá-
ve  á pru be hu. 

Martin Rosenbaum 
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DOMINIKÁNSKÁ RODINA  

Dominikánská pouť do Itálie 
Bylá jsem v nebi. V dominiká nske m. Neve r í te? 
Jední m z vrcholu  osláv jubileá 800 let dominiká nske ho r á du bylá pouť po stopá ch 
dominiká nsky ch osobností , kterou orgánizováli brátr i z Olomouce á kterou názváli 
Dominiká nske  nebe. Bylá to duchovní  hostiná s mnohá chody. Jáko v symfonii se 
jednotlive  ve ty postupne  spojují  do mohutne ho chorá lu, ták jsme proz í váli setká ní  
s ru zny mi sve tci, áby melodie jejich sve dectví  spolec ne  vyvrcholily ms í  svátou nád 
hrobem sváte ho Dominiká. 
Svou pouť jsme zác áli v Milá ne , me ste  
sváte ho Ambroz e. Pokud pováz ujeme sv. 
Augustiná zá práotce dominiká nske ho 
r á du, pák sváty  Ambroz  je jeho práde -
dec kem, ják podotkl otec S te pá n. Mohli 
jsme slávit ms i svátou pr í mo u hrobu 
sváte ho Ambroz e. Pák jsme návs tí vili 
kátedrá lu á sestoupili do sutere nu k vy-
kopá vká m kostelá sváte  Tekly, kde sváty  
Ambroz  ká zál. Pr ed kostelem stá lo báp-
tisterium, ve ktere m pokr til sv. Ambroz  
sváte ho Augustiná i s jeho synem Adeodátem. Dovedete si pr edstávit ná s  u z ás, kdyz  
nás e nohy stá ly ná pu vodní ch dláz dicí ch okráje báze nku, ve ktere m byl pokr te n 
sváty  Augustin? 
Jes te  tenty z  den v Milá ne  jsme záz ili dáls í  u z ás, kdyz  jsme ná vlástní  oc i spátr ili 
lebku sváte ho Petrá Veronske ho, stá le jes te  zárudlou jeho prolitou krví .  
Pák jsme návs tí vili táke  hrob sv. Augustiná á filosofá Boethiá v Pávii, dominiká nsky  
klá s ter v Jánove  s hroby bl. Sebástiáná Mággiho á bl. Jákubá de Vorágine, áutorá 
str edove ke ho bestseleru Legenda Aurea. Mile  bylo setká ní  s Anez kou z Monte-
pulciáná, ovec kou Berá nkovou. V Siene  u sv. Káter iny me l otec Ludví k ták pru rázne  
ká zá ní , z e pr i jeho slovech mohutne  záhr me lo á ná chví li vypádlá elektr iná. Ve 

Florencii jsme se zástávili u hrobu 
Antoní ná Florentske ho á v klá s ter e 
Sán Márco. V Orvietu jsme vide li podo-
bu frá Angelicá ná ná stropní  fresce 
v kátedrá le. Ve Fossánová ná s ne-
pr í ve tivy  polsky  minoritá vyhodil z ko-
stelá, ále mí sto poslední ch okámz iku  
Tomá s e Akvinske ho jsme návs tí vili. 
V Neápoli je pohr ben Rájmund z Ká-
puy, mágistr r á du á zpove dní k Káte-
r iny Sienske . A v Boloni pák sváty  
Dominik. 
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Celá  pouť se nevinulá lineá rne , ále postupne  grádoválá. Jáko kdyz  poutní k 
vystupuje ná horu, která  má  ne kolik vrcholu . První m z vrcholu  byl hrob sváte ho 
Dominiká v Boloni, kde me l ná s  otec provinciá l ms i svátou. Nádchlá me  v jeho 
ká zá ní  mys lenká, z e káz dy  c love k by se me l stá t vlástní  interpretácí  evángeliá.  
Od dominiká nsky ch sve tcu  jsme vystoupili ná máriá nsky  vrchol ná vs te vou báziliky 
v Pompejí ch. Je zde pohr ben dominiká nsky  láik bl. Bártolo Longo á je zde k vide ní  
mnoho bí ly ch dominiká nsky ch há bitu , protoz e poutní  mí sto zájis ťují  sestry 
dominiká nky. Ná zná me m oltá r ní m obráze Pánná Máriá podá vá  sv. Dominikovi 
á sv. Káter ine  ru z enec. 

Dáls í m z vrcholu  bylá ms e svátá  v R í me  
v kostele Sántá Sábiná, u ktere ho sí dlí  
mágistr r á du á kterou slouz il kárd. Domi-
nik Duká, jenz  zá tí m u c elem pr ilete l 
z Práhy do R í má. Ve sve m ká zá ní  vyzvedl 
okolnost, z e návzdory silny m individuáli-
tá m á ru zny m potí z í m v historii zu stál 
r á d cely ch 800 let jednotny . Po ms i jsme 
strá vili jes te  ne kolik hodin besedová ní m 
s otcem kárdiná lem á putová ní m po sto-
pá ch ápos tolá Pávlá. Návs tí vili jsme Tre 

Fontáne, mí sto, kde byl ve zne n á popráven, á táke  kostel sv. Pávlá zá hrádbámi, kde 
byl pohr ben. 

Protoz e se shodou s ťástny ch okolností  kryje oslává nás eho Jubileá s Rokem 
milosrdenství , vyhlá s eny m pápez em Frántis kem, souc á stí  pouti byl plá n projí t 
svátou brá nou milosrdenství  ve Vátiká ne . Vys li jsme od první ho stánovis te  u Ande l-
ske ho hrádu á po c tyr ech zástávení ch kájí cí  poboz nosti, kterou vedl otec Jindr ich, 
jsme dos li str edem svátopetrske  báziliky áz  k báldáchy nu nád hrobem sv. Petrá. To 
byly zá ve rec ne  mohutne  ákordy nás í  duchovní  symfonie, která  tí mto vyvrcholení m 
jes te  dozní válá v ne koliká dáls í ch mocny ch refre nech, kdyz  jsme prochá zeli 
pápez skou báziliku Sántá Máriá Mág-
giore se slávny m obrázem Sálus 
Populi Románi á betle msky mi jeslic -
kámi, báziliku sv. Jáná v Láterá ne  
á ne kolik dáls í ch pozoruhodny ch 
kostelu  jáko nápr . kostel sv. Alfonse, 
ktery  uchová vá  zná mou ikonu Pánny 
Márie Ustávic ne  pomoci, nebo kostel 
sv. Márceliná á Petrá, ktery  je titu-
lá rní m kostelem kárdiná lá Dominiká 
Duky. 
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Otce S te pá ná jsme zánecháli v R í me  ná Angelicu, 
kde bude cely  zimní  semestr pr edná s et, á s rozz í há-
jí cí mi se lámpámi v ulicí ch podvec erní ho R í má jsme 
násedáli do áutobusu á poslední mi pohledy se 
louc ili se slunnou Itá lií .  
Kdyz  se rozednilo, byli jsme jiz  blí zko domová. Otec 
Jindr ich uká zál rukou ná Mikulovsky  zá mek ná 
kopci á slávnostne  prohlá sil: „Vprávo vidí te stáro-
byly  zá mek...“ Cely  áutobus vybuchl smí chem, 
protoz e stárobyly  je S te pá novo oblí bene  slovo 
á bylo ná m jásne , z e Jindr ich myslí  ná sve ho brátrá. 
Ná m vs em se bude ne jákou dobu po S te pá novi 
sty skát, á nejví c Jindr ichovi. Táke  po sobe  návzá jem 
se ná m bude sty skát, protoz e proz ite  udá losti lidi 

velmi spojují . Ne kter í  z ná s uz  jeli po ne koliká te , tákz e se dobr e zná me á obsázu-
jeme zádní  c á st áutobusu. Jindr ich tomu r í ká  druhá  tr í dá á rá d do druhe  tr í dy zá 
ná mi zájde, protoz e tám vlá dne vz dycky dobrá  ná ládá. 
Ale není  du lez ite  to, co bylo, ále to, co si z toho neseme do pr í tomnosti. A z te to 
pouti mu z eme duchovne  c erpát jes te  dlouho, á nejen duchovne , ve r í m, z e budou 
pokrác ovát i nává záná  pr á telství . 

 
Text a foto Jitka Hosanna Štěpánková 
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Studijní setkání v La Tourette 
Ná pr elomu r í jná á listopádu se ná s  toulousky  studentá t vydál ná c tyr denní  pobyt 
do klá s terá Lá Tourette poblí z  Lyonu. Zde jsme se setkáli s brátry studenty z Bor-
deáux, Lyonu á Fribourgu. Be hem pobytu v pu sobivy ch prostorech návrz eny ch Le 
Corbusierem jsme me li moz nost slávit liturgii v nove  oprávene m kostele, u c ástnit 
se cyklu pr edná s ek ná te má milosrdenství , c i ochutnát ze vzá cny ch c esky ch piv, 
ktere  tády pr ed ná mi zánechál zá jezd studentu  árchitektury z Práhy.  
Fotky z Lá Tourette jákoz  i ze zástá vky v Lyonu si mu z ete prohle dnout ná 
http://ámiculum.op.cz.  

 

fr. Metoděj OP  
jáhen, Toulouse 

Stálé studium – podzim 2016 
Podzimní  setká ní  Stá le ho studiá se konálo 19. 11. 2016, v sobotu pr ed slávností  Kristá 
Krá le, v Bárokní m refektá r i práz ske ho klá s terá. Pr edná s ejí cí m byl tentokrá t doc. 
Ales  Opátrny  Th. D., vyuc ují cí  pástorá lní  teologii ná KTF UK, á te mátem exhortáce 
pápez e Frántis ká o lá sce v rodine  Amoris laetitia. Doc. Opátrny  zdu ráznil potr ebu 
c í st exhortáci v celku, á ne se záby vát pouze její  8. kápitolou. I z tohoto du vodu 
pr edstávil v rá mci pr edná s ky vs echny její  kápitoly á táke  z nich vyply vájí cí  prák-
ticke  podne ty pro duchovní  z ivot i ápos tolskou sluz bu. Setká ní  bylo závrs eno 
podne tnou diskuzí  ná te má pástoráce mánz elsky ch pá ru , sextou v kostele á spo-
lec ny m obe dem. 
Pr í s tí  setká ní  Stá le ho studiá se uskutec ní  v Olomouci v sobotu 29. 4. 2017. Me lo by 
by t záme r eno ná otá zky pr í tomnosti islá mu v C eske  republice. Pr edná s ejí cí  je 
dosud v jedná ní . 

fr. Gabriel OP 

http://amiculum.op.cz/
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MNIŠKY  

České setkání noviciátů mnišek 
Ve dnech 9. – 12. 11. 2016 probe hlo v Práze-
Lysolájí ch setká ní  sester v poc á tec ní  formáci 
á sester novicmistrovy ch ze znojemske ho 
á práz ske ho klá s terá. Po pr í jezdu nás ich spo-
lusester ze Znojmá ve str edu vec er jsme 
ná sledují cí  den dopoledne vyslechly pr edná s -
ku P. doc. Jir í ho Skoblí ká ná te má sve domí . 
Odpoledne jsme se vydály spolec ne  do mí stá 
poc á tku  kr esťánství  v C echá ch, ná Levy  Hrá-
dec, á prohle dly si kostel sv. Klimentá. V pá tek 
11. 11. dopoledne jsme podnikly málou pouť k rotunde  sv. Mártiná ná Vys ehráde , 
odpoledne jsme me ly pr í lez itost k osobní m rozhovoru m, spolec ne  jsme c etly Pí smo 
sváte  á zámy s lely se nád liturgicky mi texty ná sledují cí  nede le. V sobotu dopoledne 
ná m P. dr. Dávid Vopr ádá pr edná s el o z ivote  á Vyzná ní ch sv. Augustiná, po obe de  se 
sestry ze Znojmá vydály ná cestu domu . Vs echny ná s spolec ne  setká ní  pote s ilo á 
jsme rá dy, z e jsme mohly by t záse chví li spolu. Dáls í , tentokrá t jiz  c esko-polske  
setká ní  noviciá tu  je plá nová no ná konec dubná 2017. 

 S. M. Klára OP 

 

Ilustrační foto – Lucie Horníková 
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Uzavření Svaté brány v našem kostele 
Mimor á dny  Sváty  rok milosrdenství  vyvrcholil v nás em kostele v sobotu 12. 11. 
velkou de kovnou poutí , po ktere  bylá „nás e“ Svátá  brá ná jiz  uzávr ená. Pouť s velkou 
u c ástí  ve r í cí ch i kne z í  ze s iroke ho okolí  vc etne  blí zke ho rákouske ho pohránic í  bylá 
nejen dí ku vzdá ní m zá veliky  dár Sváte ho roku, ále táke  poslední  pr í lez itostí  mohut-
ne  nác erpát milosti z tohoto otevr ene ho zdroje. Proto byly tentokrá t souc á stí  obr ádu 
i prosby o odpus te ní  pochybení  á hr í chu , ktere  nezásáhují  jen provinile ho osobne , 
ále i celou spolec nost: potrátu , rozvodu , nesprávedlností  minuly ch dob á rez imu , 
prostituce, neve rnosti kne z í  á r eholní ku  jejich zá vázku m, podvodu  v podniká ní … 
Prosby o odpus te ní  á vyjádr ováná  touhá po usmí r ení , ktere  pr i poslední m euchári-
sticke m pru vodu ve Sváte  brá ne  pr edná s eli zá stupci z r ád te ch, jichz  se táková  
provine ní  pr í mo doty kálá, pu sobily velkou silou.  
Spolu s ostátní mi jsme pák náposledy i my pros ly Svátou bránou á tá se po krá tke  
ádoráci á svá tostne m poz ehná ní  definitivne  uzávr elá.  

Co znamenal rok naší „služby“ u Svaté brány pro naši komunitu?  
Je tu vs echno to, co do poz ehná-
ne ho c ásu te to sluz by vloz ilá 
káz dá  z ná s. Ke Sváte  brá ne  jsme 
stá le pr iná s ely vs echny ná m 
sve r ene , onen cely  sve t, ktery  
mnis ky objí májí  svy m srdcem, 
s du ve rou, z e Pá nová sí lá se 
projeví  prá ve  v nás í  slábosti. Byl 
to táke  c ás ve novány  pr í prává m 
v zá zemí  klá s terá, pomoc s pe c í  
o poutní ky á ru zne  stárosti 
s orgánizová ní m, ná ktere m jsme 
se táke  c ásto podí lely. Nás i 
fární ci to krá sne  vyjá dr ili 
krá tky m pode ková ní m nás í  ko-
munite  á kyticí  z bí ly ch ru z í .  
Uzávr ení  Sváte  brá ny je vlástne  
teprve zác á tkem vytouz ene  
obnovy káz de ho z ná s i cele ho 
sve tá. Spolu s celou cí rkví  
zpí vá me vde c ne  Te Deum zá 
tento prá ve  skonc eny  Sváty  rok! 

Mnišky Znojmo 
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I vydal se Abram na cestu 
Ták jáko se Abrám vydál ná cestu, kdyz  mu Hospodin r ekl (Gen 12, 1-4), ták se 
mohou dí vky ve ve ku 18 áz  30 let vydát spolec ne  se sestrámi dominiká nkámi ná 
cestu hledá ní  sve ho povolá ní .  

Abrám je cyklus c tyr  ví kendovy ch 
setká ní , kdy májí  de vc átá moz nost 
ptá t se, modlit se, by t v tichu klidu 
vytrz ene  ze sve ho vs ední ho prostr edí , 
ptá t se á diskutovát s ostátní mi hledá-
jí cí mi o tom, ják se Hospodin doty ká  
á volá  káz dou z nich.  
Ví kendove  setká ní  por á dájí  sestry 
dominiká nky ve ts inou v ne ktere  ze 
svy ch komunit – Práhá, Bojkovice, 
Str elice, átd. Setká ní  zprávidlá zác í ná  
v pá tek vec er á konc í  v nede li obe dem.  
Káz de  ze setká ní  má  te má, ktere  
souvisí  s hledá ní m. První  te má je mo-
dlitbá á sebepozná ní , sebepr ijetí . Ná 
druhe m setká ní  objevujeme Boz í  plá n 
pro mu j z ivot, dáry, ktery mi ná s 
Hospodin obdárovál, á chárismátá pro 
sluz bu v cí rkvi. Tr etí  setká ní  je ve no-
vá no pr eká z ká m ná ceste , ktere  ná m 
brá ní  k vykroc ení , á spolec ne  hledá -
me, ják je pr ekonát. V poslední m 

setká ní  se snáz í me ude lát jedno konkre tní  rozhodnutí  á vykroc it sme rem k Cí li.  
Ve spolec enství  proz í vá me liturgii, modlí me se Lectio diviná, osobne  se setká vá me 
s Hospodinem pr i vec erní  ádoráci, putujeme pr í rodou, náslouchá me zámys lení m 
i sve dectví m káz de  z de vc át, vytvá r í me kolá z e vlástní ch z ivotu , debátujeme á ne-
ztrá cí me náde ji á humor, ktere ho je vz dycky dost.  
Pokud je mezi vá mi ne kdo, kdo hledá  sve  mí sto v z ivote  á neví , kudy jí t á kde hledát, 
nábí zí me mu setká vá ní  Abrám. Nezná me odpove ď pro jeho z ivot, ále nábí zí me pro-
stor á c ás pro hledá ní .  

Pr ijeďte. Te s í me se ná vá s.  

Pr í s tí  setká ní  bude o ví kendu 27. – 29. 1. 2017 v Bojkovicí ch. Ví ce informácí  nájdete 
ná e-máilu ábrám@dominikánky.cz, ná webu www.dominikánky.cz á fácebooku 
„Abrám“ (https://www.fácebook.com/ABRAM-628947430528474/). 

http://www.dominikanky.cz/
https://www.facebook.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 hlub-
šímu 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 vde c ností  v srdci oznámujeme,  
z e v roce 70. vy roc í  vzniku nás eho spolec enství   
 

28. prosince 2016 při mši svaté ve 13 hodin 
v kápli sv. Ráfáelá ná Morávci 

kandidátka 

Mgr. Věra Ludmila Burešová z Kurovic 
sloz í   první  sliby do rukou pr edstávene  á 

P. Antoní ná Krásucke ho, OP 
spirituá lá  Sekulá rní ho institutu 

Dí lo bláz ene  Zdislávy 

á 

Bc. Markéta Strakošová  z Fryčovic 
bude pr ijátá do první ho roku kándidátury 

 
Prosí me o modlitbu zá ve rnost v povolá ní . 
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Vnitřní cela 
Krá sny m ovocem Čtyřletí obnovy dominikánské 
laické formace je touhá po modlitbe , která  se 
projevuje otá zkámi. Lide  se ptájí . Kristovi 
uc ední ci táke  zác áli otá zkámi: „Páne, kde bydlí s ? 
Co má me de lát? Ják se má me modlit?“ 
A lide  se ptájí : „Mu z eme kontemplátivní  modlitbe  
ne ják pr iprávit cestu? Ják? Co pro to mu z eme 
ude lát?“ 
Duchovní  z ivot má  dvá sme ry. Pohyb od ná s 
k Bohu se názy vá  áskeze, pohyb sme rem od Bohá 
k ná m se názy vá  mystiká. Mystiká se nedá  nácvi-
c it, je to c istá  milost. Vy znám slová áskeze je 
cvic ení , disciplí ná. To je tá c innost, kterou mu -
z eme provozovát. Mezi ásketicke  c innosti pátr í  
pu st, álmuz ná, pouť, modlitbá, mlc ení , poká ní , 
odr í ká ní , zdrz enlivost, cvic ení  ve ctnostech. 
Stejne  jáko mlá denec v evángeliu vs ák mu z eme r í ci: „To vs echno jsem záchová vál 
od mlá dí .“ A nic, z e. 
Ján Táuler OP kláde provokátivní  otá zku: „Proc  jes te  nejste svátí ?“  A sá m si odpo-
ví dá : „Protoz e jste se jes te  neobrá tili!“ Teď jste moz ná  záráz eni, protoz e si r í ká te: 
„Ják to, z e nejsme obrá ceni? Jsme pokr te ni, chodí me ke svá tostem, u c ástní me se 
ms e sváte  á poboz ností , postí me se, modlí me se, de lá me dobre  skutky...“ Co tedy 
de lá me s pátne ? Ják to, z e jes te  stá le nejsme svátí ? Proc  jes te  nemá me dár 
kontempláce?  
Pr edstávte si, z e vezete ná záhrádu kolec ko slá my. Tu vá s potká  ne jáky  podiví n, 
ktery  vá m nábí dne zlátá á dráhokámu , kolik uvezete. Káz dy  normá lní  c love k 
okámz ite  vyklopí  kolec ko vedle cesty, áť si vezme slá mu, kdo chce, á nábere si zlátá 
á dráhokámu , kolik se do kolec ká vejde. A vzpomí ná te si, co r ekl Tomá s  Akvinsky , 
kdyz  se probrál z kontempláce, á jeho tájemní k Regináld z Piperná chte l, áby 
pokrác ovál v psání  Summy? „Proti tomu, co jsem vide l, je vs echno jenom slá má.“  
Zkusme se ná nás i áskezi podí vát z jine  strá nky. Moz ná  vá m táke  jáko dí te ti r ekli, z e 
c okolá du nedostánete, protoz e je pá tek. Bez dáls í ho vysve tlení  si dí te  záfixuje, z e 
Bu h ná s chce o ne co pr iprávit. Pák vyroste á ve r í cí  v kostele mu r eknou: „To ví s , 
koho Pá n Bu h miluje, toho kr í z kem návs te vuje.“ Aniz  bychom o tom dá l pr emy s leli, 
upevní  se v ná s pr edstává Bohá, ktery  miluje nás e utrpení . Nákonec sve ho Syná 
táky nechál zemr í t ná kr í z i, tákz e je logicke , z e to bude chtí t i po ná s. Kupodivu ná s 
nezneklidn uje, kdyz  v ká zá ní  slys í me právy  opák: z e Bu h je dobrotivy . O fáles ny ch 
pr edstává ch Bohá uz  bylo nápsá no ne kolik knih. Tyto fáles ne  pr edstávy ve ts inou 
stojí  zá tí m, z e jsme nemástní  neslání  kr esťáni, kter í  nikoho neobrá tí  ná ví ru á z ijí  
v podstáte  stejne  jáko neve r í cí , protoz e jejich pr edstává Bohá nikoho niják zvlá s ť 
neuchvá tí . 
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Proc  tedy Tomá s  Akvinsky  náds ene  cive l ná 
Bohá á nemohl se od ne j odtrhnout? Vs imli jste 
si, z e ti nejve ts í  sve tci vz dycky me li rádostny  
vzhled? Kdyby jim Bu h dopr á vál jen utrpení , 
vypádáli by jinák. Ale první  co tákovy  sve tec 
zjistí  pr i kontempláci, je to, z e Bu h je u plne  jiny , 
nez  si myslel, totiz  z e je náprosto u z ásny . A 
s rádostí  odházuje svou slá mu á suche  listí  
vy me nou zá spolec enství  s Bohem, plny m 
rádosti. 
A teď vá m tedy nábí zí m u plne  jiny  pohled ná 
áskezi: ne jáko tvrde  odr í ká ní  á cvic ení  se v dis-
ciplinovánosti, ále jáko ochotne  odházová ní  
háráburdí , ktere  ná m brá ní  pr iblí z it se ví c 
Bohu, Ve c ne  Nekonec ne  Rádosti. Jáko vy me nu 
nás eho suche ho listí  zá Boz í  zláto á drá-
hokámy. Jestli má me ne co de lát por á dne , 
musí me mí t motiváci, musí me ve de t, proc  to 
de lá me. Je potr ebá zry t záhrá dku á zásádit 
kve tiny. Buď to ude lá me neochotne  á otrá vene , protoz e ná m to nár í dil protivny  s e f, 
nebo budeme ry t ják o z ivot, protoz e chceme ude lát rádost sve mu milováne mu 
á pr ekvápit ho kve tinámi. Pozorujete ten rozdí l? Nikde se ták márkántne  neuká z e 
vá s  vztáh ke Kristu jáko ve vás em vztáhu k áskezi. 
A proc  vlástne  je nutná  áskeze? Lí bí  se Bohu, kdyz  se budu bic ovát á omdlí m 
hládem? Jordá n Sásky  OP, mágistr r á du, pí s e sestr e Diáne  z Andálo: „Nebuď 
nádmí ru zdrz enlivá  v pokrmu, v ná poji á ve spá nku, ále ve vs em jednej umí rne ne  
á trpe live .“ Zvlá s ť ve str edove ku to totiz  ne kter í  lide  pr ehá ne li s áskezí , áby tí m 
Bohá donutili k nim pr ijí t, ále Bu h se nenechá  mánipulovát. Tudy cestá nevede. Otc e 
Jordá ne, poráď, ják ná to! „Ví te, z e plny  pohá r se nic í m nenápln uje, ny brz  se nápr ed 
vyle vá , co v ne m bylo, áby se mohl náplnit ne c í m jiny m. Svátí  ápos tolove  byli 
náplne ni Duchem sváty m proto, z e byli vyprá zdne ni od sve ho vlástní ho duchá.“ 
Otc e Jordá ne, tys ná to ká pnul! 
Ják lide  postupují , kdyz  chte jí  studnu? V mí stech, kde tus í  prámen, zác nou kopát 
á vyná s ejí  z já my kos e plne  hlí ny, pí sku á kámení . Az  se dokopou ná dno, vytryskne 
prámen á záplní  celou vykopánou já mu. 
Chceme-li pohá r plny  ví ná, musí me vylí t vodu, která  v ne m je, áby uvolnilá mí sto. 
Chceme-li dus i plnou Duchá sváte ho, musí me se zbávit duchá sve tske ho smy s lení . 
Chceme-li, áby Nejsve te js í  Trojice pr is lá do nás í  dus e á uc inilá si v ní  pr í bytek, 
musí me vyprá zdnit svou dus i od vs eho te lesne ho (v biblicke m smyslu). Te lem se 
v Bibli myslí  nás e pozemská  existence, nás e ukotvenost v tomto sve te . Zábydlujeme 
se ná sve te , jáko bychom v ne m me li z í t náve ky, á pr itom má me pr ed sebou 
„sedmdesá t roku , osmdesá t v dobre m pr í páde , vesme s plny ch te z kostí  á trámpot, 
pr eletí  á odvánem i my“ (Z  90, 10).  
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Nespole há me ná Bohá, spole há me ná zdrávotní  á sociá lní  pojis te ní , jsme 
sobe stác ní , nepotr ebujeme Bohá. Bu h je pro ná s tr es nic ká ná nede lní m dortu, pr es 
ty den si vystác í me sámi. A to nemluví m o skutcí ch, ktere  ápos tol Pável pr ipisuje 
te lu. „Ti, kdo de lájí  jen to, co sámi chte jí , tí hnou k tomu, co je te lesne ; ále ti, kdo se 
dájí  ve st Duchem, tí hnou k tomu, co je duchovní . Dá t se ve st sobectví m známená  
smrt, dá t se ve st Duchem je z ivot á pokoj. Soustr ede ní  ná sebe je Bohu nepr á telske , 
neboť se nechce áni nemu z e podr í dit Boz í mu zá konu. Ti, kdo z ijí  jen z vlástní ch sil, 
nemohou se lí bit Bohu“ (R í m 8, 5-8). Sá m Pá n Jez í s  v evángeliu r í ká : „Co se národilo 
z te lá, je te lo, co se národilo z Duchá, je duch“ (Ján 3, 6). Jsme pokr te ni, chodí me ke 
svá tostem, má me tedy vs echny pr edpoklády k z ivotu z Duchá, teď jenom co má me 
de lát? Ne jáke  prákticke  rády? 
Pojďme se zeptát Káter iny Sienske , je dominiká nká á uc itelká Cí rkve. Je oprávdu 
dobre  si pr ec í st její  Diálog, ále vys ly i mens í  spisky, 15 dní  s Káter inou Sienskou 
nebo drobounky  spisek zá pá r korun – Krá tká  rozmluvá o zí ská ní  práve  doko-
nálosti. V ní  se doc teme, z e Kristus Káter ine  r í ká : „Ve z tedy, z e spá sá á dokonálost 
my ch sluz ební ku  spoc í vá  jedine  v tom, z e konájí  jen mou vu li á snáz í  se vs emoz ne  
vz dy ji vyplnit. Jen me  hledí  poslouchát, jen me  ctí t, jen me  mí t ná mysli ve vs ech 
okámz icí ch sve ho z ivotá. A c í m pec live ji o to usilují , tí m ví ce se blí z í  k dokonálosti, 
protoz e tí m ví ce lnou ke mne  á tí m u z eji se spojují  se mnou, jenz  jsem nejvys s í  
dokonálost.“ Ják proste , z e? Tí mto se r í dilá Káter iná, tí m se r í dilá mátká Anez ká 
Gállándová  OP, tí m se r í dil Hyácint Máriá Cormier OP á mnozí  jiní  á vs ichni dos li 
svátosti. Kristus nez á dá  muc ednictví , bic ová ní , posty, tvrde  odr í ká ní . Chce, áby-
chom k ne mu s lá skou pr ilnuli. Chce to, o c em mluví  z álm: „Jáko oc i sluz ební ku  
tkve jí  ná pá novy ch rukou, oc i sluz ky ná sve  pání , ták i nás e oc i hledí  k Pá nu, jenz  je 
nás í m Bohem...“ (Z  123, 2). Známená  to, z e v káz de m okámz iku sve ho z ivotá se 
rozhodujeme mezi sebou á Bohem ták, z e zvolí me Bohá. Ják r í ká  otec Jir í  Máriá 
Vesely  OP: „Svátost známená  milovát Bohá náde vs echno, á nic nemilovát bez Bohá, 
nic nemilovát proti Bohu.“ Sváty  Augustin k tomu dodá vá : „Miluj, á de lej, co chces .“ 
Abychom ve de li, co je Boz í  vu le, nepotr ebujeme z á dne  extá ze, stác í  c í st Pí smo á zá-
chová vát Boz í  slovo. Ne ktere  biblicke  vers e dobr e poslouz í  jáko str elne  modlitby. 
Nejleps í m vzorem ná m je Pánná Máriá, která  odpove de lá ánde lovi: „Jsem 
sluz ebnice Pá ne , áť se mi stáne podle tve ho slová.“ Nebo si vzpomen me, ják se 
modlil Pá n Jez í s  v Getsemánech: „Ne má , ále tvá  vu le se stán .“ Jestli se rozhodnu 
neprosázovát sebe, ále stáve t ná první  mí sto Kristá, jestli se náuc í m r í kát „Ne já , ále 
Ty, Páne“, jenom tí m ná sleduji sámotne ho Kristá, ktery  r í ká  „Ne já , ále ty, c love c e! 
Pro tebe jsem opustil nebe á stál se c love kem, pro tebe jsem sná s el nepohodlí  
á ká zál, pro tebe jsem zemr el ná kr í z i, ábys ty mohl by t v nebi se mnou!“  „Nechť je 
mezi vá mi tákove  smy s lení  jáko v Kristu Jez í s i: Zpu sobem bytí  byl roven Bohu, 
á pr ece ná sve  rovnosti nelpe l, ny brz  sá m sebe zmár il, vzál ná sebe zpu sob sluz eb-
ní ká, stál se jední m z lidí . A v podobe  c love ká se poní z il, v poslus nosti podstoupil 
i smrt, á to smrt ná kr í z i. Proto ho Bu h vyvy s il náde vs e á dál mu jme no nád káz de  
jme no, áby se pr ed jme nem Jez í s ovy m sklonilo káz de  koleno – ná nebi, ná zemi 
i pod zemí  – á k slá ve  Bohá Otce káz dy  jázyk áby vyzná vál: Jez í s  Kristus je Pá n“ (Flp 
2, 5-11). Ano, Páne, ty jediny  jsi Sváty , ty jediny  jsi Pá n, ty jediny  jsi Svrchovány ! 
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Sv. Káter iná Sienská  nikdy nez ilá v klá s ter e, vz dycky bylo kolem ní  plno lidí  á hluku. 
Neme lá moz nost trá vit tiche  chví le v klá s terní  cele. Proto vymyslelá zpu sob, ják si 

vytvor it klá s terní  celu v sobe , ve sve m nitru. 
R í kálá tomu vnitr ní  celá. Tiche  mí sto v srdci 
c love ká, kde se mu z e v náproste  intimite  
setká vát s Bohem, i kdyz  je kolem hluk á pl-
no lidí . Sámotá á ticho je potr ebá jenom do te  
doby, nez  to mí sto c love k v sobe  nájde. Pr i 
tom hledá ní  je dobre  by t sá m, v tiche  mí st-
nosti nebo v prá zdne m kostele. 

Zpoc á tku je dobre  i závr í t oc i, áby nic vne js í ho nerus ilo. Us i „obrá tí me dovnitr “, 
ábychom neposloucháli, z e jede áuto, ále násloucháli sve mu nitru. Pokud slys í me, 
z e ná m kruc í  v br is e, ták to jes te  není  ono. Zkous í me náslouchát, zkous í me pro-
hledá vát ticho, jáko kdyz  otá c í me knoflí kem u rá diá 
á projí z dí me vlny, ábychom záchytili ne jáke  vysí lá ní . 
Nepovede se to hned, je potr ebá to tre novát. Ale je to 
ne co, co oprávdu jde nácvic it. Po c áse se ná m podár í  
nájí t mí sto, ktere mu Káter iná r í ká  vnitr ní  celá. Dálo by 
se táke  r í ci dno nás í  dus e. Srdce nás eho srdce. Ticho, 
ktere  si od toho okámz iku nosí me stá le vs ude s sebou. 
Ticho, do ktere ho se mu z eme kdykoli ukry t pr ed hlu-
kem tohoto sve tá. Kostel uvnitr  sve ho te lá, ázyl upro-
str ed ruchu sve tá. 
To, co ná m nejví c brá ní  v nálezení  sve  vnitr ní  cely, je 
nás e te lo. Z áludek chce jí st, zá dá jsou ztuhlá , mys lenky 
odbí hájí ... Tády se prá ve  projevuje nedostátek áskeze. 
Kdyz  náuc í me z áludek, z e dostáne jí st tehdy, kdyz  chceme my, á ne tehdy, kdyz  si 
r ekne on, pr estáne obte z ovát. Mnohem hors í  je to s obtí z ny mi mys lenkámi. Ame-
ricky  dominiká n W. A. Hinnebusch OP r í ká : „Vnitr ní  hluk pr edstávuje obzvlá s tní  
proble m vzhledem k neutuchájí cí  c innosti mysli, páme ti á pr edstávivosti. Kdyz  
c love k pr estáne konverzovát s druhy mi, obrá tí  se dovnitr  á hovor í  do nekonec ná 
sá m se sebou. Jestliz e tyto dus evní  pochody nejsou spoutá ny disciplinou, nemu z e 
nástát vnitr ní  ztis ení . Stá le bude dochá zet k vnitr ní mu brebente ní  mysli, pr edstá-
vivosti c i páme ti. Zbytec ne  mys lenky, rozptylová ní , pokus ení  á denní  sne ní  spolu 
zá pásí  á uchá zí  se o pozornost c love ká. Dá le zde má me prá zdnou c etbu, zve dáve  
pásení  po zprá vá ch, libová ní  si v imáginá rní ch urá z ká ch, udrz ová ní  pr i z ivote  drob-
ny ch i velky ch urá z ek, márnive  libová ní  si v by vále  slá ve . I vu le se v tomto boji chce 
prosádit. A kvu li tomu vs emu bude te z s í  jázyk omezit. Mys lenky á modlitbá nemo-
hou vzkve tát tám, kde vlá dnou tákove  podmí nky.“ Toto je nejte z s í  ásketicke  cvic ení , 
pozástávit sve  mys lenky. Dí vát se ná Bohá á ve de t – tedy ve dome  se ná to soustr e-
dit – z e Bu h se dí vá  ná me . Nic ner í kát, jen se ná sebe dí vát. Ne kdy ná m Bu h vychá zí  
vstr í c tí m, z e ses le noc smyslu . Nájednou s pr ekvápení m zjistí me, z e ná s nelá ká  dí vát 
se ná seriá l, nechá me bez zá jmu lez et rozec tenou detektivku, nebáví  ná s uz  klá -
bosení  se sousedkámi. Mí sto toho ná s pr itáhuje modlitbá, tá hne ná s to do kostelá. 
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A nákonec mu z e nebo nemusí  pr ijí t kontempláce. Co to vlástne  je tá kontempláce? 
V Pí smu to slovo nenájdete. Ale pí s e se tám: „V ten c ás r ekl Jez í s : „Velebí m te , Otc e, 
Páne nebes i zeme , z e jsi tyto ve ci skryl pr ed moudry mi á rozumny mi, á zjevil jsi je 
málic ky m. Ano, Otc e: ták se ti zálí bilo. Vs echno je mi dá no od me ho Otce; á nikdo 
nezná  Syná nez  Otec, áni Otce nezná  nikdo nez  Syn – á ten, komu by to Syn chte l 
zjevit“ (Mt 11, 25-27). Syn zjevuje Otce v kontempláci tomu, komu chce. To pozná ní  
nejde zí skát vzde lá ní m, je skryto pr ed moudry mi á je zjeveno málic ky m, tedy 
pokorny m. Je Boz í m tájemství m, proc  ne komu ten dár dá  á jine mu ne, tr ebáz e táke  
pátr í  k málic ky m. Ale mu z eme se opr í t o Kristová slová: „A ták vá m práví m: Proste, 
á bude vá m dá no; hledejte, á náleznete; tluc te, á bude vá m otevr eno. Neboť káz dy , 
kdo prosí , dostá vá , á kdo hledá , nále zá , á kdo tluc e, tomu bude otevr eno. Coz  je mezi 
vá mi otec, ktery  by dál sve mu synu hádá, kdyz  ho prosí  o rybu? Nebo by mu dál 
s tí rá, kdyz  ho prosí  o vejce? Jestliz e tedy vy, ác  jste zlí , umí te svy m de tem dá vát 
dobre  dáry, c í m spí s e vá s  Otec z nebe dá  Duchá sváte ho te m, kdo ho prosí !“ (Lk 11, 
9-13). Kdyz  Bu h vidí  vás i ná máhu, ábyste nás li jeho tvá r , jiste  k vá m pr ijde. 
A ják pozná te, z e to bylá „tá kontempláce“? Jestli vá há te á neví te, zdá to uz  bylá 
kontempláce nebo ne, ták si buďte jisti, z e nebylá. Protoz e kdyby bylá, ták to 
nepr ehle dnete. Kdyby to bylá kontempláce, ták pádnete ná zádek, 14 dní  budete 
sví tit ják rájc átá z C ernobylu á nedoká z ete myslet ná nic jine ho! A vá s  z ivot to 
docelá zme ní . Návenek budete stejní  lide , budete dá l chodit do záme stná ní , ále 
zme ní  se vás e z ivotní  postoje, vás e priority. A kdoví , jednou moz ná  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 dominikán-
skou edici stejného jména. 
 

 

Charles Journet: Promluvy o lásce 
C tená r  v Promluvá ch o lá sce pozná vá  svou niternou á neopáko-
vátelnou zkus enost, kterou vs ák mu z e dí ky pedágogicke mu 
tálentu kárd. Journetá roztr í dit, uspor á dát á zár ádit ná sprá vne  
mí sto v náukove m syste mu. Tí m se osobní  zkus enosti lá sky 
dostá vá  jáke hosi r á du á potvrzení , z e je v souhlásu s Duchem, 
ktery  uc í  cí rkev á vede k sámotne  Lá sce. 
Knihá zá roven  slouz í  jáko vy klád ke svázku Teologicke  sumy II-
II, ot. 23–33 (O lá sce á milosrdenství  v Teologicke  sume ), ktery  
vydálo nákládátelství  Krystál OP v roce 2016. 

Brož., 120 str., 150 Kč 

 
Plánovací kalendář 2017 
C esky  ná rodní  á r á dovy  provinc ní  kálendá r  s informácemi o 
mes ní ch c tení ch ná káz dy  den. Formá t A6, uspor á dá ní  po ty dnech, 
prostor pro denní  zá známy 

 

Brož., cca 130 str., 110 Kč 

 
 

Bernard z Clairvaux: Kázání pro dobu adventní a vánoční 
Kázátelske  ume ní  Bernárdá z Cláirváux je ocen ová no á obdi-
vová no podnes. Jeho nejvy rázne js í  zdroj, pátrny  ná první  
pohled, je ználost Pí smá. Ne ktere  pásá z e Bernárdovy ch 
ká zá ní  jsou vystáve ny te me r  vy hrádne  z biblicky ch citá tu  
jáko z kámenu  Boz í ho slová, dnes (hodie) se nápln ují cí ho 
v dus í ch jeho posluchác u . Bernárd z te chto z ivy ch kámenu  
systemáticky buduje stá le nove  stávby, ktere  uchvácují  vz dy 
originá lní  árchitekturou mys lenek, hluboky m psycholo-
gicky m vhledem á nesmí rnou s í r í  prákticke ho zá be ru, 

http://krystal.op.cz/
mailto:krystalop@volny.cz
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má me-li práxí  ná mysli duchovní  z ivot. Bernárdovou snáhou moz ná  není  áni ták 
Pí smo vyklá dát, jáko spí s e ho vná s et do z ivotá svy ch posluchác u  á ták jej 
prome n ovát. Ják k tomu vy stiz ne  poznámená vá  H. de Lubác: „(Bernárd) Pí smo 
neosve tluje, ále spí s  vs e, á pr edevs í m lidske  srdce, osve tluje Pí smem.“ Tákove  
sve tlo potr ebuje káz de  lidske  srdce, ániz  by ná tom ne co zme nil be h stáletí . 

váz., =<: stran, =5: Kč 

 
 
 
Připravované publikace 
 
Timothy Radcliffe: Proč být křesťanem 
Pokud zredukujeme kr esťánství  ná „ne co uz itec ne ho“, ná morá lní  berlic ku, de lá me 
z ne j konzumní  produkt. Pokud ále hledá me smysl nás eho z ivotá v Bohu, známená  
to velkou zme nu. Známená  to náde ji, svobodu, s te stí  á odváhu. Timothy Rádcliffe, 
by vály  mágistr dominiká nske ho r á du, je velky  prorok nás í  doby, velky  ználec lidske  
pr irozenosti á hlásátel její ho náplne ní  v Bohu. Bonusem jeho knih je brilántní  jázyk 
okor ene ny  ánglicky m humorem. I táto knihá je pr í spe vkem nákládátelství  Krystál 
OP k r á dove mu jubileu. 
 
J.-P. Torrell: Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo 
Osobnost á dí lo Tomá s e Akvinske ho tvor í  jeden celek. Kdyz  chceme pochopit jedno, 
musí me hlede t k druhe mu. O tákovy  komplexní  pohled se pokous í  du kládná  studie 
fráncouzske ho teologá J.-P. Torrellá. Knihá vychá zí  k 800. vy roc í  záloz ení  
dominiká nske ho r á du. 
 
Guy Bedouelle: 9 tváří dominikánské svatosti 
V ná váznosti ná Deve t zpu sobu  modlitby sváte ho Dominiká pr edstávuje 
fráncouzsky  dominiká nsky  teolog á historik Guy Bedouelle (1940–2012) deve t cest 
dominiká nske ho z ivotá á svátosti. Ták jáko Dominiková modlitbá náby vá  viditel-
ny ch podob v jeho postojí ch á gestech, ták se bohátství  jeho chárismátu zviditeln uje 
v jednotlivy ch sve tcí ch r á du. Vyru stájí  z Dominiká jáko rátolesti z vinne ho kmene 
á jedinec ny m zpu sobem ztvá rn ují  ru zne  strá nky jeho kázátelske ho povolá ní : u silí  
o jednotu (Jordá n Sásky ), horlivost v obráne  ví ry (Petr Veronsky ), hledá ní  právdy 
(Tomá s  Akvinsky ), ká zá ní  krá sou (Frá Angelico), lá sku k cí rkvi (Káter iná Sienská ), 
boj zá správedlnost (Bártolome  de lás Cásás), mysticky  z ivot (Káter iná de Ricci), 
stárost o chude  (Mártin de Porres) á obhájobu svobody (Henri-Dominique 
Lácordáire). A nád tí m vs í m se jáko svorní k klene Dominiku v „boz sky  zá pál“, ohen  
lá sky, z ne hoz  se rodí  rádost v Duchu sváte m. Oná je tí m kvásem á solí , dí ky nimz  
má  kr esťánsky  á r eholní  z ivot tu sprá vnou chuť, jákou od hlásátelu  evángeliá 
poz áduje sá m Kristus. 
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Salve 2/2016 – arabské křesťanství 
Toto c í slo obrácí  nás i pozornost ke kr esťánu m, kter í  z ijí  
uprostr ed trádic ní ho muslimske ho sve tá, tedy ke 
kr esťánu m ná Arábske m poloostrove , ná Pr ední m vy -
chode , v Egypte . Prá ve  ti jsou náví c s ohledem ná 
probí hájí cí  drámáticke  udá losti v dáne m regionu, od 
vá lek po nejru zne js í  represe, v kriticke m ohroz ení . Jáká  
je zkus enost árábsky ch kr esťánu , jáke  je jejich poselství  
kr esťánske mu sve tu? Jáke  jsou jejich kor eny á co 
mohou i dnes nábí dnout svy m muslimsky m sousedu m, 
s nimiz  z ili po stáletí  ve specificke m spolec enství ? 
A v neposlední  r áde  – co se od nich mu z eme dozve de t 
i o sámotne m islá mu? 

Z obsahu: 
Lukáš Nosek: Prolegomená ke studiu árábske ho kr esťánství  
Samir Khalil Samir SJ: Kulturní  role kr esťánu  v árábske m sve te  
Mlada Mikulicová: Islá m á podmáne ny  lid 
Jaroslav Franc: Alois Musil á teologická  c etbá árábske  kr esťánske  trádice 
Michal Řoutil: Neve r í cí , odejde te! 
Mnis ská  komunitá ál-Chálí l á jezuitá Páolo Dáll’Oglio 
Václava Benešová: Medáilonek pálestinsky ch sváty ch Márie od Ukr iz ováne ho Jez í s e 
á Márie Alfonsí ny 
Lukáš Nosek: Mánuá l pro zdrávy  pohled ná islá m 

Brož., 200 str., 100 Kč 

Z editorialu 

Dnes ní m sve tem bezpochyby hy be te má vztáhu kr esťánství  á z ne j vychá zejí cí  
zá pádní  civilizáce k muslimske mu sve tu á islá mu. Ná vyslovene  teologicky pojáte  
c í slo Sálve ná toto te má bude tr ebá jes te  chví li poc kát, neboť vyz áduje dels í  
pr í právu, chceme-li se vyvárovát zjednodus ují cí ch á povrchní ch soudu . Ty totiz  
nejen z e neobstojí  pr ed odborny m pohledem, ále obsáhují  v sobe  i spolec enske  
nebezpec í , kdyz  z iví  nesná s enlivost á strách. Jáko kr esťáne  má me mnohem ví ce 
du vodu  pro to, neby t muslimy, nez  jiní  lide , á nás e du vody jsou obvykle ve dome  
á pevne  – tí m spí s e jsme ále zodpove dní  zá to, áby se diálog s islá mem vedl ve 
jme nu právdy, á nikoli nená visti. C í slo, ktere  drz í te v rukou, je jáky msi první m 
krokem.  

Editorial nového čísla naleznete na http://sálve.op.cz/árchiv/árábske-krestánstvi-
22016/editoriál-22016-árábske-krestánstvi.   

http://salve.op.cz/archiv/arabske-krestanstvi-22016/editorial-22016-arabske-krestanstvi
http://salve.op.cz/archiv/arabske-krestanstvi-22016/editorial-22016-arabske-krestanstvi
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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  c esky  kompletní  pru vodce novy m mánz elsky m 
kánonicky m procesem, ktery  sepsáli renomování  áutor i, du ve ryhodní  
odborní ci nejen po strá nce teoreticko-prá vní , ále i prákticke .  

Akademia kanonického práva 2016, brož., 117 str., 205 Kč 

 

Vladimír Kubáč: Člověk před Boží tváří  
Knihá pr iná s í  vy be r prácí  Vládimí rá Kubá c e, profesorá Stáre ho 
zá koná ná Husitske  teologicke  fákulte  UK á jednoho z pr ekládátelu  
C eske ho ekumenicke ho pr ekládu Bible. Editor Jir í  Benes  shromá z dil 
mnohe  dnes obtí z ne  dostupne  Kubá c ovy texty. Vy be r z nich je ser á-
zen do celkem sedmi oddí lu , od odborny ch studií  ke stározá konní  
biblistice á systemáticke  teologii pr es heslá ve nováná  klí c ovy m 

pojmu m áz  po obecne js í  texty. 

Vyšehrad 2016, brož., 334 str., 348 Kč 
 

Walter Brueggemann: Bible a postmoderní představivost  
Pr ední  ámericky  biblistá, áutor r ády komentá r u  ke stározá konní m 
knihá m á sve ho opákováne  vydá váne ho dí lá Teologie Stáre ho zá ko-
ná, shrnuje v te to publikáci pr edpoklády pro diálog dnes ní ho 
c love ká s de jinny m biblicky m odkázem. Upozorn uje ná dozní vájí cí  
vliv osví cenství , ktere  du rázem ná áutoritu rozumu á ná ideá l 
objektivity osláboválo sde lnost biblicke  zve sti.  

Vyšehrad 2016, brož., 162 str., 248 Kč 

Józef Augustyn: O duchovním životě a o modlitbě  
Ná zá sádní  á mnohdy pálc ive  otá zky, kládene  u c ástní ky duchovní ch 
cvic ení , áutor nábí zí  odpove di hluboce zákotvene  ják v bohátství  
spirituá lní  teologie, ták i ve vy borne  ználosti lidske  psychologie, 
podloz ene  zkus enostmi s mnohy mi osudy. Opí rá  se o Pí smo, Igná -
cová Duchovní  cvic ení  i r ádu dáls í ch duchovní ch áutoru .   

Cesta 2016, brož., 142 str., 180 Kč 

mailto:knihy-oliva@quick.cz
http://oliva.op.cz/
http://www.ivysehrad.cz/userfiles/image/big/4c958988.jpg
http://www.ivysehrad.cz/userfiles/image/big/de86beda.jpg
http://www.ivysehrad.cz/userfiles/image/big/4c958988.jpg
http://www.ivysehrad.cz/userfiles/image/big/de86beda.jpg
http://www.ivysehrad.cz/userfiles/image/big/4c958988.jpg
http://www.ivysehrad.cz/userfiles/image/big/de86beda.jpg
http://www.ivysehrad.cz/userfiles/image/big/4c958988.jpg
http://www.ivysehrad.cz/userfiles/image/big/de86beda.jpg
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Israel Finkelstein: Zapomenuté království  
Knihá vy znác ne ho telávivske ho árcheologá I. Finkelsteiná (1949) 
zná me ho v c eske m prostr edí  dí ky Objevování Bible (2007) á David 
a Šalomoun (2010) nábí zí  novy  pohled ná stárove ky  Izráel, ktery  byl 
sousedem zná me js í ho Judske ho krá lovství . Izráel je v biblicky ch 
textech lí c en áz  jáko druhy  á me ne  vy známny  á zá me rne  i „pozápo-

menuty “ stá t. Autor ná zá kláde  árcheologicke ho vy zkumu, ánály zy biblicky ch i dál-
s í ch stárove ky ch textu  rekonstruuje de jiny Izráele podle jednotlivy ch sve bytny ch 
u dobí  áz  po pá d hlávní ho me stá Sámár í  (1350–720 pr . Kr.). 

Vyšehrad 2016, váz., 231 str., 288 Kč 

 
Milena Filipová a Lenka Kirkosová: Klášterní kostel v Šumperku  
Knihá pr iná s í  souhrn informácí  ty kájí cí ch se de jin by vále ho 
dominiká nske ho klá s terá á kostelá Zve stová ní  Pánny Márie v 
S umperku, stávební ho vy voje á rozsá hle  rekonstrukce objektu. 
Snáz í  se rovne z  c tená r i pr iblí z it vy znám ume lecke  vy zdoby 
kostelá á pouká zát ná prome ny dochováne ho mobiliá r e, pr ic emz  
je vyuz í vá no v hojne  mí r e porovná ní  stáry ch fotográficky ch sní mku  s novy mi. 

Veduta 2016, váz., 123 str., 261 Kč 

 
Petr Pokorný: Od evangelia k evangeliím  
Od pu vodní ho vy známu r ecke ho slová "evángelium" (dobrá  
zprá vá, pr í pádne  odme ná tomu, kdo ji nese) pros el obsáh pojmu 
ná sáme m poc á tku kr esťánství  ne koliká prome námi. Jez í s  uz í vál 
právde podobne  hebrejske  sloveso s vy známem „ne st dobrou 
zprá vu“, pro Pávlá z Társu známenál oznác ení  zve sti o Jez í s ove  
vzkr í s ení , Márek spojil toto pojetí  s vy kládem o nejdu lez ite js í  c á sti 
Jez í s ová pozemske ho z ivotá á po urc ite  dobe  zác áli kr esťáne  

chá pát první  ve tu jeho spisu („Poc á tek evángeliá Jez í s e Kristá, Syná Boz í ho“) jáko 
ná zev á pozde ji i jáko oznác ení  sve bytne ho literá rní ho z á nru, typu Jez í s ovy ch 
biográfií .  

Academia 2016, brož., 223 str., 350 Kč 

 
Marie Magdaléna de’ Pazzi: O extázi 
Vy bor ze spisu  itálske  mystic ky z Florencie Márie Mágdáleny de’ 
Pázzi (1566–1607) pr edstávuje kármelitá nskou spirituálitu. Te lesná , 
dus evní  i duchovní  utrpení  á tí hnutí  ke stá le hlubs í m á podstátny m 
skutec nostem ji pr ipoutá vájí  pr edevs í m k eucháristii. Je pátronkou 
netrpe livy ch á neklidny ch lidí . Osve dc ene  podepí rá  v ner es itelny ch 
obtí z í ch. 

Refugium Velehrad-Roma, brož., 212 stran, 190 Kč 

http://www.ivysehrad.cz/userfiles/image/big/33d0c897.jpg
http://www.ivysehrad.cz/userfiles/image/big/33d0c897.jpg
http://www.ivysehrad.cz/userfiles/image/big/33d0c897.jpg
http://www.ivysehrad.cz/userfiles/image/big/33d0c897.jpg
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Svjatoslav Ševčuk: Majdan a řeckokatolíci na Ukrajině 
Vy be r ká zá ní , pásty r sky ch listu , vy zev, ver ejny ch vystoupení  
á rozhovoru  árcibiskupá Ukrájinske  r eckokátolicke  cí rkve 
(UKR C), Mons. Svjátoslává S evc uká, ktery  je ná Ukrájine  vní má n 
jáko velká  morá lní  áutoritá. Jeho projevy reflektují  bour live  
období  od prosince 2013 do konce roku 2014, která  je názy vá no 
Revolucí  du stojnosti, zkrá cene  Májdán. Souc á stí  knihy je krá tky  
medáilonek o z ivote  otce Svjátoslává á krá tky  pr ehled de jin UKR C 

áz  do roku 1991, kdy zeme  zí skálá nezá vislost. C tená r u m je umoz ne no náhle dnout 
do de ní  ná Ukrájine  oc imá pr í my ch sve dku  á oprávit si zkreslene  dojmy, ktere  jsou 
vy sledkem te z ce postiz itelne  informác ní  vá lky. Pr itom ná s o. Svjátosláv vytrvále 
vrácí  pr ed Boz í  tvá r  á uc í  ná s hledát r es ení  ve sve tle Boz í  moudrosti: vyzy vá  ná s, 
ábychom nezu stáli u lidske ho u silí , ále prosili Bohá o pokoj mezi ná rody. 

 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 šede-
sátých“ 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 nává-
zuje ná monográfii Velké á málé českožidovské příběhy z doby 
intenzivní náděje (Brátislává <::5), ánálýzu strukturováné židovské identity v ma-
sárykovské první republice.  

Marenčin PT, váz., 568 stran, =77 Kč 

 

Karl Jaspers: Mezní situace 
Text, v němž je z celého Jáspersová dílá vůbec nejobšírněji vylože-
ná 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 

 
 

http://ikarmel.cz/obr/fullsize/attachments/majdan-a-reckokatolici-na-ukrajine.png
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KOMUNITY  

Česká dominikánská 
provincie 
Husová 234/8, 110 00 Práhá 1 
Prov.: fr. Benedikt Mohelní k 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 
Vever í  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  

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

Laická sdružení sv. 
Dominika  
Mirosláv Frántis ek Fálkenáuer 
(prov. mod.) 
Vs eruby u Plzne  15, 330 16  
e-máil: láici.moderátor@op.cz  
http://láici.op.cz (seznám MS) 

Dílo blažené Zdislavy 
Lenká Bernádettá Nezbedová  
S te drá ková 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 
C erná  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.cirkevká-
bojkovice.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 
Hrádc ánske  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  
Hluboc epská  85/64, 152 00 Práhá 
e-máil: info@hnutiprozivot.cz  
http://hnutiprozivot.cz  

Hnutí Světlo-Život  
P. Ján Rájlich OP (ná r. 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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http://op.cz/
mailto:praha@op.cz
http://praha.op.cz/
mailto:plzen@op.cz
http://plzen.op.cz/
mailto:olomouc@op.cz
http://olomouc.op.cz/
mailto:jablonne@op.cz
http://www.zdislava.cz/
mailto:monialesop@volny.cz
http://moniales.op.cz/
mailto:mnisky@op.cz
http://mnisky.op.cz/
mailto:kongregace@dominikanky.cz
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mailto:plzen@dominikanky.cz
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mailto:Nezlenka@seznam.cz
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http://kds.op.cz/
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http://www.cirkevka-bojkovice.cz/
http://www.cirkevka-bojkovice.cz/
mailto:krystalop@volny.cz
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mailto:knihy-oliva@quick.cz
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http://agora.metaphysica.skaut.org/sita
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mailto:jan@op.cz
http://svetlo-zivot.cz/
http://www.op.org/
http://www.op.org/idi
http://dsece.weebly.com/
http://www.dviop.org/
http://www.dominikani.sk/
http://dominikanky.sk/
http://amiculum.op.cz/
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http://breviar.op.cz/
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