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nač spisovat další slova, když jsme ještě nepře-
žvýkali slova již sepsaná? Třeba taková modlit-
ba otce Dominika, kterou přednesl letos v lednu 
při zahájení „jubilejního“ kongresu na Papežské 
univerzitě svatého Tomáše Akvinského. To jsou 
slova, jež by bylo škoda minout bez povšimnu-
tí. Dovolíme si tedy takovou malou kulišárnu 
a zahájíme jimi také toto číslo:

Všemohoucí a milosrdný Bože, Otče, Synu i Du-
chu svatý, vzdáváme ti díky za dar života a cha-
risma, ve kterém jsi nás na přímluvu svatého 
Dominika povolal do společenství svatého kázá-
ní, do Řádu bratří kazatelů, který byl od počátku 
ještě před vlastním vznikem podporován mod-
litbou sester, jež poznaly význam a smysl celého 
úsilí svatého Dominika. Děkujeme ti, že můžeme 
žít a pracovat ve společenství sester a bratří, kte-
ré nahlíží na lásku, milosrdenství a velkorysost 
tvých darů, kterými jsi nás obdařil. Toto spole-
čenství bylo tvořeno statisícovými zástupy mužů 
a žen, kněží, bratří laiků, kontemplativních ses-
ter, ale také kongregacemi sester, které se stej-
ným dílem podílely na spásonosné činnosti na-
šeho řádu.

Naším úkolem není pouze připomínat minu-
lost, ty postavy, které ukázaly, že náš řád v duchu 
antifony In medio Ecclesiae, tedy uprostřed círk-
ve, pracuje pro rozvoj církve, tj. pro rozvoj člově-
ka, jeho důstojnost, vzdělání, svobodu, v zodpo-
vědnosti za přítomnost i budoucnost. Dovoláme 
se tedy oné velké litanie našich světců: svatého 
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Milí bratři a sestry,

Láska nemůže 
být tam, kde není 
svoboda, kde není 
statečnost, kde není 
odpovědnost.
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Dominika, svatého Tomáše Akvinského, svaté Kateřiny Sienské… Přijmi, 
milosrdný Bože, dík za tyto obdivuhodné sestry a bratry, vynikající oběta-
vou láskou, neúnavnou touhou po studiu a službou člověku.

Děkujeme ti také za to, že v našem společenství je součástí naší identi-
ty studium a poznávání Božího Slova, prioritou, kterou nám odkázal svatý 
patriarcha Dominik. Bez pokrmu Božího Slova a svědectví tradice v reflexi 
každé generace není možné tvořit teologii a být hlasatelem svatého kázání, 
Evangelia, které je dobrou, krásnou a osvobozující zvěstí pro člověka každé-
ho kontinentu, každé kultury a civilizace, každé generace. Pohled jak do mi-
nulosti, tak ale i reflexe současnosti nás vede k prosbě o tvé milosrdenství 
za osobní selhání bratří a sester, ale i za zanedbávání opravdového studia 
a hájení pravdy Evangelia, které předpokládá svobodné rozhodnutí člověka 
v duchu přátelství a lásky. Vyznáváme, že jsme mnohokrát sáhli po pro-
středcích, které nemají příliš mnoho společného s duchem Evangelia. Ať 
je to určitá forma násilí či manipulace nebo propagandy. Naše nevěrnost 
evangelním slibům, které jsme skládali do rukou tvých nástupců, jako i ne-
věrnost principům našich Konstitucí, nás nejenom zahanbují, ale vytvářejí 
také podíl na pohoršení, které jsme způsobili bratřím a sestrám a poškodili 
nejenom pověst řádu, ale i církve. Dovoláme se tvého milosrdenství a milo-
srdenství bratří, tak jako v okamžiku, kdy jsme v prostraci leželi tváří v tvář 
matce zemi a při přijímání hábitu svatého Dominika žádali jsme o milo-
srdenství Boží. Bratři a sestry, kteří vytvářejí ono společenství osm set let 
života a práce našeho řádu, Bože, buď milostiv nám, hříšníkům.

Rok osmistého výročí založení našeho řádu papežem Honoriem III. 
nás spojil také s mimořádným Svatým rokem milosrdenství, který vyhlásil 
papež František, nástupce tvého apoštola svatého Petra. To je velká nadě-
je i pro nás, všemohoucí a milosrdný Bože, Stvořiteli světa, náš Vykupiteli 
a Posvětiteli, dej, abychom v radostné naději hleděli do budoucnosti s vědo-
mím tvého vyznání lásky k nám, že na nás nezapomeneš. Mluvíš k nám jako 
ke svým dětem, proklamuješ, že jsi naším Otcem a že jako matka pečuješ 
o své děti. Dokonce i kdyby naši rodiče na nás zapomněli, ty nás neopustíš.

Děkujeme ti, Pane, a prosíme o přímluvu vás, svatí našeho řádu, stateč-
né sestry a stateční bratři. Dovoláváme se lásky, odkazu našeho zakladatele 
svatého otce Dominika, s vědomím, že láska nemůže být tam, kde není svo-
boda, kde není statečnost, kde není odpovědnost. Amen.

fr. Dominik kardinál Duka OP
www.apha.cz

(Upraveno, kráceno)

ÚVODNí SLOVO
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Šest set let starý fragment z portálu někdejšího 
dominikánského kostela svatého Klimenta, který 
byl náhodně objeven v roce 2016 pod schodiš-
těm jižní věže kostela Nejsvětějšího Salvátora, je 
od Popeleční středy 1. března do Velkého pátku 
14. dubna 2017 umístěn v presbytáři tohoto stu-
dentského kostela. 

Patrně jediný dochovaný sochařský fragment 
z někdejšího dominikánského kláštera zničené-
ho během husitských válek považuje prof. Halík 
za naléhavý vzkaz z dávné minulosti. „Nemohu 
se ubránit myšlence, že tento nález má charak-
ter znamení,“ říká Halík s odkazem na souvislost 
mezi naší dobou, na niž, jak říká, „padá temný 
stín násilí“, a mezi fragmentem zobrazujícím 
„Krista zápasícího s úzkostí v předvečer smrti“.

Pro kunsthistorika prof. Jana Royta je re liéf 
nalezený v sakráriu kostela Nejsvětějšího Sal-
vátora „bezpochyby jedním z nejvýznamnějších 
objevů doposud neznámé památky středověkého 
sochařství v posledních deseti letech“. Reliéfní 
deska mohla být součástí výzdoby tympanonu 
portálu či oltářního retáblu. Fragment zachycuje 
postavu klečícího muže „oblečeného do širokého 
jemně zřaseného hrubého šatu, který zcela po-
tlačuje tělesné jádro postavy“. Podle Royta hla-
va zobrazená z profilu s tváří obrácenou vzhůru 
prozrazuje duchovní usebrání. Nejbližší výtvarné 
analogie lze nalézt na tzv. Týnském tympanonu. 
Prof. Royt datuje památku do let 1370 až 1380, 
tedy na samý počátek „krásného stylu“.

Klášter dominikánů byl ve 14. století jedním 
z intelektuálních center Prahy. V letech 1311 až 

DOMINICANA

Kristus v Getsemanech
Nově objevený gotický reliéf v kostele Nejsvětějšího Salvátora

Foto: © Petr Neubert
petr@prooko.cz

„Zůstala nám 
jen jemná tvář 
Krista kráčejícího 
po provaze
modlitby nad 
propastí mezi 
větami: ‚odejmi 
kalich‘ a ‚ne má, ale 
tvá vůle se staň‘.“
(Tomáš Halík)
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1342 zde bylo sídlo inkvizičního úřadu a také řádové teologické učiliště, při-
vtělené po roce 1348 ke Karlově univerzitě. Řádoví teologové ostře polemi-
zovali s reformátory Konrádem Waldhauserem, Matějem z Janova či s Mi-
strem Janem Husem. To byl zřejmě hlavní důvod, proč byl klášter 8. srpna 
1420 poničen pražskou lůzou.

(zpracováno podle www.op.cz
a s využitím tiskové zprávy p. Aleše Pištory)

DOMINICANA

Psi Páně – aneb sněz ten film
Dokument o dominikánech

800. výročí našeho řádu zavdalo podnět k roz-
hodnutí natočit dokument o dominikánech v na-
šich krajích. Jako režisér snímku byl osloven 
režisér Jonáš Vacek z audiovizuální produkce 
Forleaf, která stála například za výrobou vi-
deí k roku zasvěceného života, natočených pro 
ADCM Olomouc. Jeho hlavním spolupracovní-
kem a průvodcem dokumentu ze strany bratří 
se stal z rozhodnutí provinční rady fr. Jindřich 
Poláček. Dokument se pokouší na náš řád dívat 

„Kdo to jsou 
dominikáni a co 
tady v 21. století 
vůbec dělají? Jejich 
hlavním posláním je 
hlásat křesťanskou 
víru. A být 
s člověkem dnešní 
doby. Zajímá to ale 
ještě člověka dnešní 
doby?“  
(www.psipane.cz)

Premiéra filmu Psi Páně. Foto: © Dominik Novák
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z trochu jiného pohledu, vznikal během loňského roku a klade si za cíl oslo-
vit širší veřejnost. 

Dokument není ani tak o bratřích, jako spíš o jejich kazatelském půso-
bení. Hlavní linii dokumentu proto tvoří tři témata, která vyvolávají otázky 
a kontroverzi – křest, eucharistie a zpověď. Křest – pěkný obřad, nebo něco 
víc? Eucharistie – křesťané jsou skutečně přesvědčení, že se oplatka mění 
na tělo Krista? Zpověď – není to přežitek, chodit někomu druhému říkat 
na sebe ty nejhorší věci? 

Na otázku „Jací jsou dnešní dominikáni?“ režisér dokumentu Jonáš 
Vacek odpovídá: „Dominikáni mě dostali vždy, když jsem tam přišel. Na-
razil jsem u nich na otevřenost, která mě opravdu překvapila. Někdy jsem 
se styděl, někdy jsem se divil. Natočit o nich klasický dokument by bylo to 
poslední, co by o nich opravdu vypovídalo.“ Tuto otevřenost se režisérovi 
podařilo přenést i do výsledného filmu. Z mnoha ohlasů diváků je to totiž 
právě ona, která je nejčastěji zmiňována mezi nejoceňovanějšími vlastnost-
mi filmu.

Film má za sebou zatím projekce v Olomouci, Uherském Brodě, Ostravě 
a Prostějově. Kde bude film dále promítán a taktéž další informace o něm 
naleznete na stránkách jemu věnovaných: www.psipane.cz.

fr. Gabriel OP

DOMINICANA

Z natáčení dokumentu Psi Páně. Foto: © Tobiáš Kučera, LevhART.eu
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V roce 2017 si Ústí nad Labem připomíná jubi-
leum 400 let od příchodu dominikánů do svých 
hradeb. Bratři byli do města uvedeni v květnu 
roku 1617 a po staletí se podíleli na jeho životě. 
Muzeum města Ústí nad Labem připravilo k této 
příležitosti výstavu Dominikáni v Ústí nad La-
bem – 400 let historie, která trvá od 6. dubna 
do 30. června 2017. 

Výstava mapuje několik základních etap od za-
ložení kláštera až po jeho zrušení. K počátkům 
konventu a stavebnímu vývoji dominikánského 
kostela svatého Vojtěcha odkazuje několik vysta-
vených listin ze 17. a 18. století. Expozice se z velké 
části věnuje prostoru klášterního kostela svatého 
Vojtěcha. Dnes zcela prázdný vyrabovaný kostel 
ve výstavě znovu ožívá, a to díky historickým fo-
tografiím a vystaveným plastikám. Každodenní ži-
vot a působení ústeckých dominikánů připomíná 
řada exponátů a dobové fotografie. K tragickým 
událostem roku 1950 odkazují vystavené unikátní 
dokumenty, které připomínají dění v roce 1950, 
kdy byl klášter v rámci akce K násilně přepaden, 
bratři byli vyvezeni a majetek rozkraden.

Podklady k vytvoření výstavy pochází částeč-
ně z fondu Muzea města Ústí nad Labem. Vel-
kou část exponátů a materiálů zapůjčila Česká 
dominikánská provincie (ve spolupráci se SOkA 
Litoměřice), NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Archiv 
města Ústí nad Labem a Biskupství litoměřické. 
S organizací výstavy zásadně pomohlo místní 
sdružení dominikánských terciářů v Ústí nad La-
bem a Česká kongregace sester dominikánek.

Dominikáni v Ústí nad Labem
400 let historie

Kostel svatého Vojtěcha 
v Ústí nad Labem
Foto: Wikimedia Commons, 
Lucas Friese (CC BY-SA 3.0)
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Dne 29. dubna 2017 na svátek svaté Kateřiny Sienské proběhne v Ústí nad 
Labem doprovodná akce k výstavě nazvaná Dominikáni v Ústí. Program 
bude nabitý a hlavně dominikánský, od odpoledne do večera:

• od 16:00 v ústeckém muzeu – beseda s dominikány, doprovodný pro-
gram pro děti
komentovaná prohlídka výstavy Dominikáni v Ústí nad Labem 

• od 18:00 v kostele svatého Vojtěcha v Ústí nad Labem – mše svatá 
(přenesená titulární slavnost)

• od 19:00 na faře arciděkanství v Ústí nad Labem agapé 

Na výstavu a na doprovodnou akci jste srdečně zváni. Bylo by krásné, kdyby 
se z tohoto termínu stalo jakési neformální setkání dominikánů ze všech 
větví a koutů s lidmi, kteří dominikány třeba ani neznají.

Mgr. Martina Vodáková
Muzeum města Ústí nad Labem

Interiér kostela svatého Vojtěcha v Ústí nad Labem. Foto: J. Preclík 2017
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Jak už jistě všichni víte, 17. až 
21. ledna tohoto roku proběhl v pro-
storách řádové univerzity Angeli-
cum v Římě Mezinárodní kongres 
pro poslání řádu – jakkoli zní ten 
překlad divně, snažím se tak jen (na-
kolik je to možné) zachovat věrnost 
původnímu významu. Kongres totiž 
nebyl „on the Mission“ – o poslání, 
ale „for the Mission“ – pro či kvůli 
poslání. Už v názvu samotném se 
patrně mělo odrážet, že nepůjde jen 
o plané teoretizování, ale praktic-
kou dílnu, v níž by se zástupci všech 
větví řádu a dominikánské rodiny 
z celého světa měli navzájem podělit 
o to, jak se toto naše společné poslání snažíme na různých místech různými 
způsoby naplňovat, a takto vzájemě obohaceni, posilněni a povzbuzeni se 
znovu, stejně – ba dokonce i ze stejného místa! – jako před osmi sty lety, 
vydali kázat Radostnou zvěst. 

Pokud jsem tedy pochopila jeho základní myšlenku správně, pak se 
jí podařilo více než dostát. Program a průběh kongresu výstižně popsal 
na stránkách op.cz otec provinciál. Snad jen mohu dodat, že jak témata spo-
lečných přednášek, tak i diskusních skupin (z nichž jsem si nakonec vybrala 
Spravedlnost a mír, Média, Vzdělávání a Evangelizaci) byla natolik zajíma-
vá a prezentovaná tolika zajímavými lidmi, že jste si pokaždé přáli moci být 
alespoň na dvou zároveň, což na druhou stranu skýtalo jistotu, že – ať se 
nakonec rozhodnete jakkoli, bude to dobře. :)

Přesto, či právě proto bych se chtěla vyvarovat parafrázování hodino-
vých přednášek a diskusí v několika větách. To raději ty nejpodnětnější 
příspěvky přeložím doslova, jakmile budou oficiálně dostupné, jak bylo 
přislíbeno. Pokud bych přesto měla uvést alespoň základní teze, s nimiž 
jsem z kongresu odjížděla, pak to byl důraz 1) na opravdovost: mají-li nám 

Pro poslání
Mezinárodní kongres na završení oslav Jubilea
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lidé uvěřit Pravdu, kterou hlásáme, pak ji musíme být schopni nejen kon-
templovat, ale také žít; 2) na milosrdenství: v této naší touze po svatosti si 
ale musíme být neustále vědomi, že ještě ani zdaleka nejsme božští, a měli 
bychom se proto snažit být (zejména k ostatním) alespoň lidští; 3) na domi-
nikánskou rodinu: kázat jsme posláni všichni – nejen řeholní bratři či sest-
ry, ale i laici – ženy i muži –, byť každý toto naše povolání uskutečňujeme 
svým specifickým způsobem. Nikdo kvůli tomu ale není dominikánem víc 
či míň, protože jedině jako tým, kde každý má své místo, můžeme OPstát.

Jakkoli se tohle všechno krásně poslouchá, zvláště jste-li laická domi-
nikánka a sedíte-li po pravici svého provinciála („lotrem po levici“ byl otec 
Hieronim, občas i otec Štěpán; spolu s námi se kongresu z naší provincie 
účastnil ještě otec Dominik, který dokonce vedl jeho zahajovací modlitbu 
a byl druhým koncelebrantem Svatého otce při závěrečné mši svaté v Late-
ránu, a sestra Dominika), stále to nebyl ten nejhlubší, nejniternější zážitek, 
který jsem si z Říma odvezla. 

Bůh mi odpusť (a vy též), tou nebyla ani již zmíněná vycizelovaná mše 
svatá v Lateránu – jakkoli racionálně chápu všechna ta nutná bezpečnostní 
opatření, kvůli nimž se musíte při plánované návštěvě Domu našeho Otce 
dostavit do nekonečné fronty alespoň o dvě hodiny dříve s pasem a správ-
nou vstupenkou, kterou ovšem smíte ukázat papežské gardě teprve tehdy, 
když se necháte carabiniery prošacovat a oskenovat si batoh, abyste se moh-
li připojit k obrovskému davu (2 500 lidí) v krásném obrovském prostoru, 
kde, dle (povědomého, ale strašlivě unaveného) hlasu soudě, ta bílá tečka 
kdesi vepředu je nejspíš Svatý otec, kterého miluji a ctím. Musím přiznat, že 
mnohem hlouběji mne zasáhla mše svatá v Santa Sabině či modlitby sester 
u hrobu svaté Kateřiny Sienské.

Tím nejpodstatnějším, co jsem si odnesla – jak krabičku poslední zá-
chrany pro dny méně sváteční –, co mě během kongresu intenzivně a bez 
předchozího varování neustále přepadalo, je hluboká vděčnost Bohu 
a všem, kteří mě k němu až dosud provázeli a s nimiž jsem se na své cestě až 
sem mohla setkat. Dechberoucí údiv nad velikostí nezaslouženého daru – 
moci být i se všemi svými lidskými omezeními součástí něčeho, co mě tolik 
přesahuje (a někdy taky pěkně štve:) – jehož hloubku, pestrost, rozmani-
tost, zkušenost i budoucnost mi bylo dáno nahlédnout, a to i přesto, že ne-
jsem magistr řádu (ten nenápadný muž nevelkého vzrůstu, co stále mluví 
tak pokorně tiše, a přesto ve vás každé jeho slovo rezonuje).

Nicméně, všechny dary jsme dostali do služby. A ta, zdá se, není o nic 
méně aktuální než před osmi sty lety.

Dita Zdislava Králová
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Čtyřletí obnovy dominikánské
laické formace
Duben 2017: Mše svatá

Stanovy I, 10 b; Směrnice I, 13 a, c

Někdo chodí na mši svatou v neděli, jiný může každý den. Někdo ji prožívá v use-
branosti, jiný honí po kostele děti, a zase jiný slouží jako akolyta, ministrant, lektor 
nebo kostelník. Pro všechny je však mše svatá nejvyšší zdroj života a síly. Co mů-
žeme udělat pro to, abychom čerpali s co největším užitkem z jejího bohatství? Nám 
dominikánům se nabízí v prvé řadě cesta poznání.

„Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco 
proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým 
bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar.“

(Mt 5, 23–24)

„Eucharistií se Kristus stává stále znovu pokrmem našeho života. Požívání 
jeho svatého Těla, pití jeho svaté Krve působí, co říkají jeho slova: ‚Kdo jí mé 
Tělo a pije mou Krev, zůstává ve mně a já v něm.‘ (Jan 6, 56)“

(Romano Guardini: O modlitbě)

„Křesťané při mešní oběti jsou spoluobětující. Ale ještě více: jsou spoluobě-
tovaní. Kristus se představuje a obětuje na oltáři Bohu; ale nejen jako slovo 
Největější Trojice, nýbrž Kristus celý. Nejen hlava, ale i údy; nejen Snoube-
nec, nýbrž spolu se snoubenkou, s Církví, jež je s ním jedno; nejen Prvoroze-
ný, nýbrž i mladší bratří; nejen on, ale i my. Na patenu vedle jeho těla klade-
me svá těla, posvěcená Duchem svatým; do kalicha vléváme do jeho krve své 
člověčenství, znázorněné kapkou vody, kterou tam vlévá kněz.

Křesťan si má být vědom, že jde do chrámu obětovat Krista, celého, úplné-
ho Krista, toho, který je na oltáři, i toho, který žije v něm samém. Hostie úplná 
se skládá z něho i z nás. Obětující kněz nenahrazuje věřící. Jeho posláním je 
podávat Bohu oběť, kterou přinášejí oni sami, neboť i poslední křesťan je 
obětující a obětovaný právě tak jako Kristus a jako kněz sám. Kdo nevidí 
následky toho kněžství věřících? Jsme pokračováním Krista. Doplňujeme jeho 
utrpení a pracujeme svou nabídkou i obětí k spáse celého světa. Celá osnova 
mše sv. i svaté přijímání, jako její přirozené vyvrcholení, uskutečňuje poslední 
žádost Kristovu: ‚Otče, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme.‘ (Jan 17, 22)

Posledním slovem děje, klíčem události, je vykoupení; je smírná oběť, 
která se opakuje na oltáři ve dne v noci. Ta troška ubohého lidského prachu, 
kterým jsme my, vykonává na oltáři ve spojení s Kristem svou podstatnou 
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povinnost. Pomáháme vesmíru na cestě k spáse. Projevujeme bratřím oprav-
dovou lásku.“

(Augustin Auffray: Ježíš Kristus ve mně, Přerov 1947)

Písmo: Mt 26, 26–28, Jan 6, 35–40, Jan 6, 48–58, 1 Kor 11, 23–26

Otázky: 
• Pokusme se jednou větou vyjádřit, co pro nás znamená mše svatá. Který 

aspekt mše je pro mě nejpodstatnější: oběť, hostina lásky, díkůčinění (eu-
charistia), proměnění profánního v posvátné, nebeská liturgie, společenství 
s druhými, s Pánem Ježíšem…? Dokázali bychom vysvětlit a obhájit i ty 
ostatní?

• Jak se tyto aspekty promítají a prodlužují v mém životě? (např. oběť, promě-
ňování života… mám je propojené se mší?)

• Jaké nové impulsy, myšlenky, knihy mi v poslední době pomohly prožívat 
mši s větším užitkem?

• Co pro mě znamená „aktivní účast na liturgii“?
• Nakolik mi překáží nebo pomáhá vnější podoba liturgie v plodné a soustře-

děné účasti a jak se s tím vypořádat (nedbalá liturgie, špatné kázání, hudba 
a zpěv, zlobivé děti atd.)? 

• Jak předávat dětem lásku ke kostelu a mši svaté?

Četba: 
Amen 6/97, 6/99; http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Co-je-mse.html

Světec: Kateřina Sienská

Doporučená literatura: Raniero Cantalamessa: Eucharistie – naše posvěcení; 
Joseph Ratzinger: Vrchol a pramen; Jean-Marie Lustiger: Tajemství Eucharistie; 
Dominique a Élisabeth Lemaître: Manželství a Eucharistie

Květen 2017: Panna Maria, růženec, svatý Dominik 
a společenství svatých

Stanovy I, 10g; Směrnice I, 13d,e

Modlitba růžence sice není dominikánskou výsadou, ale přesto určuje náš život, 
protože je to život apoštolů. Tak jako oni setrváváme na modlitbách s Ježíšovou 
Matkou Marií a čekáme na Ducha svatého spolu s ní.

Existuje mnoho způsobů, jak se modlit růženec. Vyzkoušejme ten „domini-
kánský“ způsob – viz Libellus praecum. Je stručnější, ale o to více soustředěný, 
kontemplativní. Kráčejme v duchu po boku svatého Dominika krajinou Langue-
docu – třeba z Fanjeaux k sestrám do Prouilhe – nebo raději pár kroků za ním, 
jak to měl rád, a snažme se napojit na jeho růžencovou modlitbu, na proud Ducha 
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projasňující jeho duši. A jde s námi mnoho dalších bratří a sester. Někteří z nich už 
také překročili práh smrti, jako Dominik, ale nejsou o to méně živí. Jsou zde,  modlí 
se s námi… 

„Církev je společenství svatých. V latinském originále výraz ‚communio 
sanctorum‘ odkazuje na tři významové roviny. Za prvé vyjadřuje účast na je-
diném Svatém, to je na Duchu posvěcujícím (‚communio Sancti‘). Za dru-
hé, protože toto společenství se vytváří nasloucháním slovu Božímu a účastí 
na svátostech, je církev ‚communio sanctorum‘ – společenstvím se svatými 
realitami (‚sancta‘). Křesťané konečně, obohaceni mnohými dary Ducha, 
které slouží ke společnému prospěchu, tvoří společenství svatých (‚commu-
nio sanctorum‘ ve smyslu osobního plurálu), čili lid tvořený osobami, v nichž 
přebývá a které přetváří božský Utěšitel.

Ve své konkrétní podobě se společenství svatých projevuje jako spole-
čenství lidí pokřtěných, spoluzodpovědných za společenství i za jeho službu 
a otevřených vůči nepředvídatelným projevům živého Boha. V síle křtu je 
křesťan připodobněn Kristu v Duchu svatém ke slávě Otce; a má uznat a při-
jmout dary, které mu dává Duch svatý… Proto nemá žádný křesťan právo 
k nicnedělání, protože všichni obdrželi charismata k tomu, aby žili ve službě 
pro společenství... Společenství svatých ve slávě Boží je pro poutníky v tomto 
čase vzorem a pomocí: a protože tento vzor a pomoc potřebujeme neustále, 
nepřestává nám je církev nabízet v těch, které veřejně prohlašuje za svaté…

Církev vyhlašuje a uctívá svaté z různých důvodů. První důvod je teolo-
gický: ‚Slávou Boží je žijící člověk‘ (sv. Irenej), to je člověk plně realizovaný 
podle vůle věčné lásky. Uznat tedy plné dovršení života a lásky v křehkém 
a omezeném lidském tvoru, znamená vyznávat veliké divy, které učinil Pán. 
… Druhý důvod je antropologického charakteru: světec ukazuje, že ‚vidění 
Boha je životem člověka‘ (sv. Irenej), to znamená, že život v milosti otevírá 
člověku neobyčejné možnosti a dovoluje mu uskutečnit v plnosti plán živé-
ho Boha, zapsaný v hloubi jeho srdce. Svatost zjevuje nekonečné možnosti, 
ke kterým nás Bůh volá… Třetí důvod představuje ve světcích vzory naší na-
děje: v nich už došlo naplnění to, co u nás ještě dovršeno není. Oni dokazují, 
že Boží přísliby nejsou žádné utopie, ale že se uskutečňují v lidském životě…

Zvláštním způsobem… je možné zakoušet společenství svatých v modlit-
bě. Podle nepřetržité tradice liturgie církve není základním pilířem křesťanské 
modlitby modlit se k Bohu, ale modlit se v Bohu, kdy se v Duchu obracíme 
skrze Syna k Otci. Křesťanská modlitba je trinitární…

Křesťanská modlitba je tedy modlitbou synovskou, což je umožněno 
v Kristu, věčném Synu, a díky Duchu svatému. Její podstatou je vyslovit 
životem, v poslušnosti Božímu slovu, ‚Otče náš‘. Vnitřní dynamika modlitby 
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tedy vychází od Otce, od nějž pochází Syn i Duch svatý a jenž je Stvořitelem 
všech věcí a v srdci toho, kdo se modlí, se vrací skrze Syna v Duchu svatém 
k Otci… Kdo se modlí, ‚je skryt s Kristem v Bohu‘, v jeho nitru přebývá živý 
Bůh. Modlit se znamená nechat se milovat Bohem Otcem v jeho Synu a na-
šem Pánu Ježíši, aby nás navštívil Duch svatý, a tak jsme se mohli představit 
skrze Krista Otci.

Právě v tomto mohutném hnutí Nejsvětější Trojice, do kterého nás uvádí 
modlitby, zakoušíme ‚společenství svatých‘, hlubokou vazbu mezi Nejsvětější 
Trojicí a církví putující i oslavenou, a již v tomto čase se účastníme vzájemné 
přímluvy za ty, kdo trpí a putují.“

(Bruno Forte: Malý úvod do víry, kap. 11. Ve společenství svatých, kráceno)

Písmo: 1 Kor 12, 4–14.26–27, 1 Sol 5, 9–25, 1 Jan 1, 1–7

Otázky:
• Zajímáme se o dějiny, místa a osobnosti našeho řádu? Jaký máme vztah 

k našemu řádovému patronovi? Jak chápeme význam úcty ke svatým? Vi-
díme v nich jen dávné příběhy a nenapodobitelné vzory, nebo je vnímáme 
jako živé osoby, přátele a bratry? Myslíme na ty, kteří jsou v očistci a potře-
bují naši pomoc? 

• Známe a praktikujeme něco z devíti způsobů modlitby sv. Dominika?
• Jak se modlíme růženec – jako ústní modlitbu chvály a díků? Nebo rozjímá-

me nad jednotlivými tajemstvími? Vyvozujeme z nich něco pro svůj život? 
Nebo jen kontemplativně, bez myšlenek, spočíváme u Matky Boží a jejího 
Syna? 

• Uměli bychom před nekatolickými křesťany obhájit úctu k Matce Boží?

Četba: 
Amen 10/98 Růženec (Wilfrid Stinissen)

Světec: Albert z Villy d’Ogna (z Bergama)

Doporučená literatura:
R. Guardini: Růženec naší Paní; Růženec se svatým Dominikem; Biblický rozjí-
mavý růženec: http://www.fatym.com/taf/knihy/ruzenec.htm; sv. Ludvík Ma-
ria Grignion z Montfortu: O pravé oddanosti k Panně Marii; V. Koudelka: Me-
ditace (Postoje sv. Dominika při modlitbě); G. Bedouelle: 9 tváří dominikánské 
svatosti; S. Tugwell: Dominik; G. Frachet: Životy bratří; kol.: Historie dominiká-
nů v českých zemích; W. Hinnebusch: Dějiny Řádu kazatelů

http://laici.op.cz
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Milí bratři a sestry,

zvu Vás na naše plánované jarní setkání stálého studia, které se bude konat 
na svátek svaté Kateřiny Sienské 29. dubna 2017 v Olomouci. Na programu 
jsou přednášky jáhna dr. Lukáše Noska na téma Islám v České republice.

Předběžné schéma:

1) základní představení islámu a jeho struktur (sunna, ší’a, súfismus, 
wahhábismus),

2) představení islámu v Evropě (historicky: Andalusie, Sicílie; součas-
nost; vztah Západu a islámu),

3) islám v ČR a impulzy pro pastoraci.

Na odpoledne je plánováno setkání české a slovenské formační rady provin-
cie. Pro odpoledne fr. Pavel Mayer OP naplánoval společný program přede-
vším (ale nejen) pro bratry: v rámci fatimského roku pěší pouť od kláštera 
na Svatý Kopeček za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny 
u nás i na Slovensku, návrat autobusem a tramvají.

Časový plán dne (změna vyhrazena):

7.00   ranní chvály s hodinkou četby + rozjímání (v kostele)
cca 8.10   snídaně
9.00 – cca 12.30   přednášky s ukázkami textů
12.45   sexta
13.00   oběd, po něm rekreace
po rekreaci eventuální společný program
(17.30 růženec, 18.00 konventní mše sv., po ní nešpory; pak večeře)

Nahlášení jmen účastníků kvůli stravě a zajištění ubytování prosím do úte-
rý 25. dubna 2017 fr. Damiánu Němcovi – damian@op.cz.

Vezměte si s sebou, prosím, české breviáře včetně propria OP.
Prosím představené, aby umožnili a zajistili účast bratří, zvláště těch, kteří 
jsou vázáni tímto studiem.

Těším se na viděnou.

fr. Damián Němec OP
regent studií

Jarní setkání stálého studia



׀ 12 KONGREGACE

14. 6. 2016

Milé sestry,
obracím se na vás s prosbou o modlitbu za mladou dívku (20 let), jejího klu-
ka a jejich děťátko. Ve čtvrtek 16. 6. mají jít na potrat. Oba se bojí odsouzení 
a ostudy, vše drží v tajnosti, jejich rodiče o ničem neví. Za to nevinné mimi 
se modlíme a chceme za něho bojovat, je to naše rodina! Dnes dopoledne 
s ní bude mluvit můj manžel, snad i ona s ním bude chtít mluvit. Případně 
se chceme jít ve čtvrtek postavit před nemocnici… Je to pro nás trošku slo-
žitější, sami máme tři malé děti a bydlíme 600 km od nich.
Sestřičky, modlete se prosím. Ať se stane Jeho vůle a dá nám sílu Jeho vůli 
přijmout. Jsme pouhým nástrojem v Jeho rukách, pokud Všemohoucí chce 
a je to Jeho vůle, ať to maličké zachrání.
Děkujeme! Lucka s rodinou 

Sancta Zdislava, ora pro nobis!

15. 6. 2016

Chvála Kristu,
moc děkuji za modlitbu, povzbuzení a oporu! Jedná se o mého bratra a jeho 
slečnu. Brácha sice je proti potratu, ale přijde mi, že je málo aktivní. Boju-
jeme s manželem. Zbývá jen pár hodin… Slečna je prostě rozhodnutá, s ni-

Z „deníku“ svaté Zdislavy

Léto v Jablonném

Vítáme všechny, kdo by chtěli strávit nějaký čas v jedinečné blízkos-
ti Paní Zdislavy a měli chuť přiložit svou pomocnou ruku k zajištění 
poutní sezóny v Jablonném. A mít tak radost ze společného (nejen) 
dominikánského díla. Volejte nebo pište na tel. 724 233 964 nebo mail 
guzmana@dominikanka.cz.

Těší se bratři a sestry z Jablonného!

Jsme povoláni denně svádět malé i velké bitvy a nevzdávat se. Do po-
slední chvíle věřit. A občas zažijeme zázrak – vítězství v bitvě zdánlivě 
předem prohrané. O jeden takový zázrak bychom se s vámi rády poděli-
ly. Jak se postupně rodil, snad nejlépe ukáží následující dopisy.
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kým sama o sobě mluvit nechce. Ani s knězem nebo psychologem. Jako 
plus vidím to, že o všem už ví naši rodičové, kteří to vzali nečekaně v klidu. 
A díky Bohu jsou proti potratu! Zítra je potrat ve 13 hodin. Brácha tam sleč-
nu nejspíš doprovodí, i když s tím nesouhlasí, ale nemá odvahu jí to nedo-
volit. Budu bojovat do posledních okamžiků.
Díky! Napíšu, jak to dopadlo. Lucka

Sancta Zdislava, ora pro nobis!

16. 6. 2016

Milé sestřičky,
díky Bohu!!! Dnešní potrat zrušili!!! Je to velká milost a obrovský zázrak! 
Budeme se modlit a bojovat dál. Rodina slečny ještě o jejím těhotenství 
neví… jsou nevěřící, je možné, že jí budou potrat doporučovat. Modleme se 
za sílu, odvahu a dary Ducha Svatého. Prosím, provázejte je nadále svými 
modlitbami. Budu informovat, jak se situace dál vyvíjí.
Děkuji!!! ALELUJA, SLÁVA, HURÁÁÁ. Lucka
P.S. Díky, sv. Zdislavo!!!

Sancta Zdislava, ora pro nobis!

26. 6. 2016

Zdravím, sestřičky,
opět prosím o modlitbu. Bratrova slečna jde zítra na kontrolu ke gyneko-
logovi, ale chce si domluvit potrat. Je možné, že jí ho udělají i na počkání.  
Slečna je rozhodnutá, brácha nešťastný. Vše svěřuji do rukou Božích. Zřej-
mě už s tím nic nenaděláme. Prosím, myslete na všechny tři, i na ty lékaře.
Děkuji. Ozvu se! Lucka

Sancta Zdislava, ora pro nobis!

27. 6. 2016

Chvála Kristu,
potrat je domluvený dnes na 13:30, slečna se rozhoduje.
Modlíme se! Díky i za vaše modlitby! Lucka

Sancta Zdislava, ora pro nobis!

28. 6. 2016

Díky Bohu!
Potrat se včera neuskutečnil. Opět zázrak!
Vyhráli jsme další bitvu, ale vojnu ještě ne. Mladá maminka to mimčo stále 
nechce přijmout. Prosím o modlitbu nadále. Více informací zatím nemám. 
Ještě napíšu. Lucka

Sancta Zdislava, ora pro nobis!

KONGREGACE
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24. 8. 2016

Zdravím vás, milé sestřičky!
Vím, že v modlitbách na nás pamatujete. Chci vám napsat, jak to aktuálně 
vypadá. Díky Bohu, naše mladá maminka už na potrat nemůže. Stále však 
nechce své těhotenství přijmout a stejně tak ani dítě. Momentálně je roz-
hodnutá, že až ho porodí, dá ho k adopci. 
Moc prosím o vaše modlitby nadále. Věřím, že se do února, kdy se má děťát-
ko narodit, může hodně věcí změnit... Další zkouškou je, že rodina Hanky 
(mladé maminky) o jejím těhotenství stále neví. Měli by to doma říct tuto 
sobotu. Tak prosím o modlitbu. Moc děkujeme.
Lucka

Sancta Zdislava, ora pro nobis!

8. 9. 2016

Milé sestřičky,
představte si, že Hanky maminka přijala zprávu o jejím těhotenství velmi 
pozitivně! Začala jí vyvařovat, zařizovat výbavičku a všude rozhlašuje, že 
brzy bude mladou babičkou. Je to další zázrak! Postoj mamky má i pozi-
tivní vliv na Hanku, doma má zázemí a podporu. Začíná uvažovat i o tom, 
že si mimi nechá! Už jsem viděla miminko na fotce z ultrazvuku. Lékaři ho 
označili za nejzdravější miminko v celé historii jejich gynekologického cen-
tra. Stále věřím v dobrý konec a těším se, až si budu moct malého synovce 
pochovat v náručí. Má to být chlapeček.
Díky, zase napíšu. Lucka
P.S. Posílám foto synovce z tohoto úterý…

Sancta Zdislava, ora pro nobis!
2. 2. 2017

Milé sestřičky,
Včera v 0:28 se narodil Štěpánek, za kterého se od června modlíte. Má 51 cm 
a váží 3,55 kg. Miminko i maminka jsou v pořádku. Porod trval 21 hodin, 
v závěru byl komplikovaný, ale vše nakonec zvládli. Maminka byla moc sta-
tečná, teď je šťastná a chlapečka přijala s láskou! Když se podívám zpět… 
jak to vypadalo na začátku… 2 pokusy o potrat, rozhodnutí dát dítě k adop-
ci, nepřijetí a ta velká krize… a situace dnes… je to jeden zázrak za druhým!
Jsem velmi vděčná a Bohu díky! Sláva, hurá, aleluja!
S pozdravem Lucka
P.S. Díky, svatá Zdislavo!

Sancta Zdislava, ora pro nobis!
Deo gratias!

KONGREGACE
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Setkání první

Září roku 1997. Sedím kolem stolu ve spole-
čenské místnosti v Charitním domově Zdislava 
v Litoměřicích jako čerstvá zájemkyně o vstup 
do Díla. 

„Pane, kam jsi mě to poslal? To budu jez-
dit každý měsíc přes celou republiku, abych 
se setkala s několika starými lidmi?“ Tyto ne-
zbožné myšlenky včas zaháním. Omlouvám 
se v duchu. Pak přišel otec Bartoloměj. První 
dominikán, kterého jsem viděla v hábitu. Svěží 
„mladík“, plný humoru. „To by šlo“, myslím si, 
„vydržím“…

Vydržela jsem, i když ho hned na druhém 
setkání sestry vyměnily za mladšího…

Setkání druhé

Listopad 2016. Sedíme se sestrami na obědě s bratry v klášteře v Olomouci. 
Otec Bartoloměj vypráví našim sestrám o svém životě. Nestačím se divit té 
svěžesti, té radosti, té jednoduchosti…

Týden před Vánocemi jedu k bratřím ke zpovědi. Na parkovišti je plno. 
Zajíždím do dvora kláštera. Někdo tam u garáží běhá kolem aut. Otec Bar-
toloměj uklízel… „Je úžasný,“ myslím si. Na mši svaté ho pak vidím živého 
už v dominikánském „gala“ opět s úsměvem na rtech…

Setkání poslední

Vidíte sami... „Jak je krásný“, myslím si, „už je s mojí nedávno zemřelou 
maminkou v nebi.“ Kázání otce arcibiskupa propláču. Vzpomínám na tatín-
ka, ročník 1924. Stejný osud: totální nasazení, koncentrák, partyzáni, vojna, 
Jáchymov… duševní i fyzická práce, opravy kostelů, předčasná smrt…

Děkuji, otče arcibiskupe, za Vaše slova.  

Chceme být věrní. Jako oni…
Lenka Bernadetta Nezbedová

Moje setkání  s otcem Bartolomějem 
Kulhavým OP

ZDISLÁVKY
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Co nového v radě provinčního 
moderátora

Zvláštní datum to bylo, poslední sobotu v únoru. Díky Bohu se dnes už 
ne osla vuje. Své pohostinství nám tentokrát poskytly mnišky v Lysolajích 
a připadali jsme si jako doma. A to nejen díky skvělému zázemí, které nám 
sestry připravily, ale hlavně díky otevřené náruči, s níž nás přijaly. Za vše 
jim patří velký dík.

Jedním z hlavních bodů programu bylo projednání a schválení zprávy 
o hospodaření. Tentokrát jsme se pokusili víc proniknout do příjmů a vý-
dajů a zjistili jsme, že je třeba najít cestu, jak pokrýt některé náklady. Dvě 
třetiny kontribucí totiž odesíláme na potřeby evropské a světové rady laiků, 
na naše vlastní projekty tedy mnoho nezbývá. Kontribuce určuje kapitula, 
a tak je řešením vypisování sbírek na konkrétní potřeby. Nakonec aspoň 
budeme přesně vědět, co se z našich darů platí.

A hned na úvod akce, kde bude vaší pomoci třeba. Na podzim se v por-
tugalské Fatimě sejde desáté Evropské setkání dominikánských lai-
ků. Budou nás zde zastupovat Dita Zdislava Králová a Jiří Reginald Macha-
čík a je jen spravedlivé, abychom se o náklady s tím spojené podělili. Přispět 
můžete na laický účet 268154211/0300 pod VS 1017.

Dalším projektem je OPusculum. Odběratelé, kterým se posílá, platí 
náklady na poštovné, ale aby se dostalo k širšímu okruhu čtenářů, hradí 
jeho tisk a distribuci do komunit jednotlivé řádové větve. Část nákladů tedy 
neseme i my laici. Přispět můžete na výše uvedený účet pod VS 280. 

S OPusculem jsou spojené i další změny. Laikát bude nyní v redakční 
radě zastupovat Jiří Reginald Machačík. Své příspěvky posílejte i nadále 
na adresu redakce, ale pokud vás Reginald osloví s prosbou o informace, 
mějte s ním soucit v jeho novém oficiu. Pro zjednodušení plateb spojených 
s vydáváním OPuscula odsouhlasila rada ustanovení Jana Jáchyma Beneše 
dalším disponentem účtu LS.

První rok Čtyřletí obnovy dominikánské laické formace 
(ČODLF) se nám přehoupl do svého závěru, a tak se rada zabývala zbylými 
tématy a současně začala připravovat rok příští. Velký dík za odvedenou 
práci patří Evě Imeldě Fuchsové, Jitce Hosanně Štěpánkové a Jiřímu Regi-
naldu Machačíkovi. Doufáme, že vás s tématy budeme moci seznámit v čísle 
příštím, tedy ještě před prázdninami.

LAICI
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Poslední shromáždění evropských laiků se konalo v květnu 2013 v Boloni. 
Letos se má Evropské setkání laických dominikánských sdružení uskuteč-
nit již po desáté. V tomto roce bude dějištěm shromáždění portugalská Fa-
tima ve dnech 4. až 8. října pod názvem „Kazatelé naděje“. 

Přípravou na tuto akci byl „Řetěz kazatelů naděje“, pomyslná štafeta 
mezi jednotlivými provinciemi. Šlo o konkrétní příběhy bratří či sester, 
které ukazují, jakým způsobem naplňují své laické dominikánské poslání 
v současném světě. Příspěvky provincií, které se „řetězu“ zúčastnily, nalez-
nete na http://www.ecldf.net/2015/10/01/a-chain-of-preachers-of-hope/. 
Naše provincie se v tomto řetězu prezentovala svatou Zdislavou, přímluvky-
ní rodin, jak se můžete dočíst v OPusculu 16/08.

Na toto setkání se rozhodla rada provinčního moderátora vyslat za naši 
provincii do Fatimy dva zástupce. Doprovázet je pravděpodobně bude 
fr. Hyacint Ullman OP. Program shromáždění ve Fatimě zatím ještě není 
stanoven. O pozdějších aktualitách budeme informovat v dalších číslech.

Jiří Reginald Machačík

LAICI

Evropské setkání laických 
dominikánských sdružení 2017

Celý projekt ČODLF se setkal s velmi kladným ohlasem z řad místních 
sdružení, a tak je vidět, že kapitula udělala opravdu dobré rozhodnutí. Je 
tedy jen samozřejmé, aby ČODLF reflektovala i Setkání formátorů. Le-
tošního setkání se změna nedotkne, ale to napřesrok by tematicky zastře-
šovala rada a organizačně některé místní sdružení. Tak již nyní zvažte, kdo 
z vás by se ho ujal.

Protože OPusculum není „nafukovací“, tak ke zbylým tématům už jen 
stručně. Na podzimní Setkání dominikánské rodiny v Olomouci jsou 
pozváni zástupci IDYM, hlavním celebrantem bude fr. kardinál Dominik, 
v Pardubicích vznikne nové místní sdružení, Dita Z. Králová je pověře-
na úkolem prověřit možnosti participace na programu Dominikánských 
dobrovolníků a příští kapitule navrhneme úpravu Partikulárních 
směrnic ve smyslu omezení počtu po sobě jdoucích období, na něž může 
být představený MS volen, aby to neměl „na doživotí“. V tomto duchu vy-
zývá rada všechna sdružení, aby již nyní při volbách rady a představeného 
nepodléhali stereotypu a hledali, jak zapojit i ostatní. 

Jan Jáchym Beneš



׀ 18 LAICI

Setkání formátorů LSSD
5.–8. května 2017 Český Těšín

Program:

Pátek 5. 5. 

15:00 – 17:30 Příjezd a ubytování 
19:00 Přednáška: Lectio divina. Sestra Marie OP z Lysolají 
20:30 Mše svatá
21:00 Kompletář

Sobota 6. 5. 

9:00 Přednáška: Rozjímavá modlitba a Stánek setkávání. P. Jan Rajlich OP
11:00 Přednáška: Liturgická modlitba. P. Hyacint Ullman OP
15:00 Praktická část: Lectio divina. Sestra Marie OP z Lysolají 
16:00 Přednáška: Contemplata aliis tradere. P. Hyacint Ullman OP
17:00 Mše svatá
19:00 Praktická lekce rozjímavé modlitby. P. Jan Rajlich OP

Neděle 7. 5.

Celodenní exkurze-pouť do Krakowa (Polsko), do kláštera dominikánů. Po-
drobnosti jsou v jednání a upřesnění bude uveřejněno na webu laici.op.cz.
Doporučuje se uzavřít cestovní pojištění. Je třeba si vzít občanský průkaz. 
Peníze na cestu se také hodí. Je zde možnost dohodnout, že nedělní oběd 
bude odečten z celkové ceny pobytu.

Pondělí 8. 5.

9:00 Mše svatá
9:30 Přednáška: Liturgická modlitba. P. Hyacint Ullman OP
10:30 Workshop: Doporučená literatura pro noviciátní a stálou formaci. 

Moderuje Eva Imelda Fuchsová. Každý z účastníků ať si promyslí a se-
píše ty nejlepší 1–3 knihy, které jsou hodny doporučení pro zařazení 
do seznamu literatury pro formaci. Abychom mohli připravit seznam 
těchto knih, prosím pošlete název, autora, případně další údaje o kni-
hách Eve Imeldě Fuchsové na adresu: eva.imelda@volny.cz.

13:00 Ukončení
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Radek Tichý:
Oremus (komentáře ke vstupním 
modlitbám mešní liturgie)

Vstupní modlitbě mešní liturgie nebývá vě-
nována velká pozornost, tato průkopnická 
publikace však dokazuje, že je opomíjena 
neprávem. Je studnicí tradice a historie círk-
ve, v níž se obvykle skrývá hluboká teologic-
ká a duchovní moudrost. Autor ukazuje, že 
vstupní modlitby jsou jak po stránce jazykové, 
tak obsahové živým organismem, který se už 
po staletí touží dotknout svého Tvůrce a Spa-
sitele, vždy však skrze jazyk a myšlení určité 
doby a kultury. Tato kniha by se tedy dala po-
važovat za příspěvek k diskusi o povaze a po-
době dnešní liturgie, za organický most mezi 
zastánci jakési „liturgické archeologie“ a post-
koncilního „vytrhávání liturgie z kořenů“.

brož., 188 s., 225 Kč
http://www.krystal.op.cz/

Z nabídky nakladatelství Krystal OP

Místo konání:
Exerciční dům Český Těšín, Masarykovy sady 24, Český Těšín 737 01
tel. č. 737 930 713, faratesin@centrum.cz
číslo účtu pro platbu zálohy: 1725381319/0800 
Více zde: http://exercicni-dum-cesky-tesin.webnode.cz/ 

Přihlášky:
Přijímají se pouze přihlášky na celý pobyt od pátku do pondělí. Cena je 
1350 Kč a obsahuje ubytování a stravu v Exercičním domě. Do 15. 4. je tře-
ba se přihlásit panu Petru Pawelkovi (správci Exercičního domu) na telefon 
č. 737 930 713 nebo e-mail: faratesin@centrum.cz a poslat zálohu ve výši 
350 Kč. Záloha je nevratná!
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Pro ty, co ještě nemají dost, pár tipů na přídavky:

• zpráva otce provinciála o kongresu na závěr Jubilea  ׀
http://www.op.cz/?a=1&id=721

• další novinky Krystalu OP  ׀  http://www.krystal.op.cz/novinky/list

• nové číslo časopisu Salve (Skutky apoštolů – 3/2016)  ׀  http://salve.op.cz/

• novinky našeho knihkupectví Oliva  ׀  http://www.oliva.op.cz/

• plánované akce Dominikánské 8  ׀  http://www.dominikanska8.cz/

• program ČODLF na červen 2017  ׀  
http://laici.op.cz/dokument/ctyrleta-obnova-dominikanske-laicke-formace

A v příštím čísle kromě jiného najdete článek Jitky Hosanny Štěpánkové 
„Stržená ohrada“ a další část programu ČODLF.






