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,,Udělejte všechno,

co vám řekne.“
(Jn 2, 5)

Co?
» Pobyt v dominikánském klášteře

» Prohloubení tvého vztahu 

k Panně Marii

» Dopolední práce s bratry

» Ale také spousta zábavy

Kdo? 
Kluci ve věku 15 až 25 let

Kdy? 
30. 8. - 3. 9. 2017

Kde? 
Klášter dominikánů v Olomouci

Za kolik? 
Zdarma, aneb za trochu práce

Info a kontakt:

http://amiculum.op.cz

opravdickyklaster@op.cz

OPravdický
klášter
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Čtyřletí obnovy dominikánské
laické formace

Červen 2017: Umím svým bližním odpovědět na otázky
týkající se modlitby?

Lidé kolem nás často prahnou po modlitbě, ale nevědí, jak na to. Navíc se potýkají 

s mnoha pochybnostmi:

„Modlil jsem se za uzdravení přítele a zemřel…“ 

„Proč se mám modlit, když Bůh všechno předem ví?“

„Stejně nemohu prosebnou modlitbou změnit Boží vůli…“

„Není důležitější osobní modlitba někde v přírodě než kostel?“

„Nevěřící jsou často lepší lidé než věřící, k čemu tedy víra a modlení?“

„Není lepší modlit se upřímně svými slovy, než chodit na mši a modlit se breviář?“

Naším posláním je nejen modlit se za naše bližní, ale také s nimi. Učit je modlitbě, 

uvádět je do Boží přítomnosti a do správného vztahu s Bohem. A také najít správ-

nou odpověď ve správný čas.

Písmo: 2 Král 19, 14–20, Mt 7, 7–11, Mt 6, 6–15, Ef 5, 19–20 (ČEP)

Otázky:
• S jakými otázkami a problémy ohledně modlitby jsme se setkali?
• Jak jsme na ně reagovali? Mělo to úspěch, nebo jsme „šlápli vedle“?
• Mluvíme spíš ze své zkušenosti, nebo se držíme osvědčených návodů 

a formulací?
• Co děláme pro to, abychom bližní (i ty vzdálenější) pozvali k modlitbě?

Četba: 
Amen 10/1998 Liturgická modlitba (Metoděj Kočí OP)
Amen 7–8/2001 K čemu je Bohu naše díkůvzdání? (Jacek Salij)

Světec: Pier Giorgio Frassati

Doporučená literatura:
J.-M. Lustiger: První kroky v modlitbě
Reinhard Abeln, Anton Kner: Jak se máme modlit?
Peter Kreeft: Modlitba pro začátečníky
André-Mutien Léonard: Slyší Bůh naše modlitby?
Hans Buob: Růst v modlitbě/Cesta obrácení



Svatá Maria, Matko Boží, naše Paní a Královno, ochránkyně našeho řádu, 

přimlouvej se za nás u našeho Pána:

Vyprošuj nám milost Ducha svatého, 

• aby v nás rozmnožoval víru, posiloval naději a zapaloval lásku, aby nás 

v lásce sjednocoval;

• aby nám ukazoval, jakým způsobem máme naplňovat misijní poslání 

našeho řádu; 

• aby nás k tomu vyzbrojoval, uschopňoval, vedl a podněcoval; 

• aby nás přetvářel k podobě a obrazu Ježíše Krista, Božího Syna; 

• aby nás učinil Božími nástroji k evangelizaci naší země; 

• aby nás povolal jako misionáře v naší zemi; 

• aby nás požehnal darem zvěstovat Kristovo evangelium způsobem dobře 

srozumitelným našim současníkům; 

• aby nás naplňoval nadšením pro Krista a dal nám milost vyzařovat vždy 

a všude Kristovo světlo a Kristův pokoj; 

• aby oživil a povzbudil naše laická sdružení k aktivitě;

• aby do naší laické větve řádu povolal nové členy – mladé lidi nadšené 

ideálem svatého Dominika.

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Čtyřletá obnova dominikánské laické formace (ČODLF)
Rok 2017/2018 – téma Společenství

1) září – Kristus a křesťanské společenství
2) říjen – Povolání, slib, věrnost
3) listopad – „Nazývám vás přáteli“
4) prosinec – Komunitotvorné a komunitoborné prvky osobnosti,
                     malá společenství
5) leden – Poslušnost
6) únor – Sounáležitost s dominikánskou rodinou
7) březen – Kdo je můj bližní?
8) duben –  Vedeni Duchem svatým
9) květen – Christindeles laici – posynodní list Jana Pavla II.

První téma (na září) bude uveřejněno v srpnovém čísle OPuscula.

Modlitba k 1. roku obnovy formace



Být svědek znamená být živoucím tajemstvím

„Proč být křesťan?“ zeptal se mě nedávno jeden přítel. Musím přiznat, že mě 
ta otázka překvapila. Jako křesťana mě sice vychovali, ale o svou víru jsem 
se nikdy moc nezajímal až do doby, kdy jsem se začal ptát, jestli má pravdu, 
nebo ne. Pokud je pravda, že úděl lidstva je mít podíl na nevýslovném štěstí, 
které patří Bohu, potom právě o to musím v životě usilovat. Pokud to pravda 
není, potom musím samozřejmě vystoupit z církve. A tak jsem příteli odpo-
věděl: „Protože křesťanství má pravdu.“ Jenže to ho ani trochu neuspokojilo. 
„Ale k čemu je dobré být křesťan? Jaký to má smysl?“

Zjevně jsme se míjeli. Má-li křesťanství pravdu, spočívá jeho smysl jen 
a jen v tom, že směřuje k Bohu, který je smysl všeho. Když se člověk zeptá, 
jaký má smysl něco dělat, tak nakonec, dotáhne-li otázku dostatečně daleko 
a jde-li o dostatečně závažnou věc, dospěje člověk až ke smyslu všeho, ko-
nečnému účelu a cíli našeho života – a právě o něj jde všem náboženstvím. 
Náboženství, které se snaží nabízet jako užitečné z jiného důvodu – protože 
vám pomáhá žít vyrovnaně, zbavit se stresu nebo zbohatnout –, si pod sebou 
podřezává větev. Pokud musí odůvodnit svou existenci tím, že slouží jinému 
cíli, tak se nemůže jednat o náboženství, které by se dalo brát vážně. Smyslem 
každého náboženství je směrovat nás k Bohu, který je smysl všeho. Není tudíž 
vůbec na místě se ptát, jestli víra v Boha má nějaký „význam“, jelikož Bůh je 
mírou veškeré významnosti. 

Ukazovat smysl
Přítele to ale neodradilo. „Co z křesťanství máš? Co pro tebe dělá?“ A to už 
mi začínalo docházet, oč mu jde. Ony pravdy, které zastáváme, musejí mít 
nějaký dopad na náš život. Dopady přece má i pravda gravitačního zákona 
nebo pravda o kulatosti země. Dají se sestrojit letadla, která se vypraví na ces-
tu – a když pokračují pořád stejným směrem, dostanou se nakonec na místo, 
odkud vyrazila. Nepřinášejí-li pravdy křesťanské nauky ve vašem životě žádné 
výsledky, žádné plody, tak co je to vůbec za pravdy? Pokud je Bůh smysl vše-
ho, tak jste-li zbožní, směřujete-li k Bohu jako svému konečnému cíli, musí 
se to ve vašem životě nějak projevovat.

Křesťanství tudíž rozhodně musí působit nějaké změny, ačkoliv se člověk 
nestává křesťanem kvůli oněm změnám. Pokud by se třeba přišlo na to, že 
křesťané jsou klidnější a uvolněnější než jiní lidé, nepřesvědčovali bychom 
ostatní, aby přistoupili na naši víru proto, že se tím částečně zbaví stresu. 
„Staň se křesťanem, a bude se ti v noci dobře spát.“ To bychom z náboženství 
dělali pouhou užitečnou součást životního stylu, jako je chození do posilov-
ny. To bychom Boha prodávali jako cosi užitečného, podobného aromaterapii 



nebo esenci do koupele. Ale skutečnost, že díky víře je člověk – jen namát-
kový příklad – uvolněnější nebo šťastnější nebo odvážnější a podobně, by 
mohla naznačovat, že pravdivostní nároky křesťanství nejsou triviální a že 
stojí za prozkoumání. I pokud nasměrování života k Bohu jako konečnému 
cíli vede kupříkladu k tomu, že je člověk svobodný, jak tvrdím dále, tak ne-
budeme lidem říkat „staňte se křesťany, protože tím získáte svobodu“. Ale 
když lidé uvidí, že křesťané jsou přitažlivě a pozoruhodně svobodní, možná se 
začnou zajímat proč, a nakonec i o Boha, kterého křesťané uctívají.

Být věrohodný
Jakožto křesťan věřím, že moje víra je „dobrá zpráva“, což je doslovný vý-
znam slova „evangelium“. Proč ji ovšem mladí lidé často neprožívají jako 
dobrou zprávu, jako něco úžasného a přitažlivého? Proč to, co o své víře pro-
hlašujeme, často působí nepřesvědčivě, ba nudně? Možná proto, že na našich 
životech nebývá nic až tak výrazně odlišného? Často v nich není nic, nad čím 
by si lidé lámali hlavu a divili se, tudíž to nevypadá, že by naše životy neměly 
smysl, kdyby Bůh neexistoval.

Bůh nás našel
Smysl křesťanství je směřovat k Bohu jakožto smyslu našich životů. Doufat 
znamená držet se důvěry, že lidská existence má nějaký konečný smysl. Po-
kud ho nemá, je křesťanství a veškeré náboženství jen ztráta času. Naše víra 
však není taková, že bychom k Bohu museli namáhavě putovat jako ke vzdá-
lenému cíli našeho snažení, jako když Frodo a Sam klopotně putují do Mor-
doru. Naše víra je, že nás Bůh hledal a našel. Bůh, byť třeba nepojmenova-
ný a nepoznaný, je už přítomen v životech všech lidských bytostí. Cíl naší 
naděje, náš konečný úděl, je tedy už určitým způsobem přítomný. Kazatelé 
nepřivádějí lidi k Bohu; pojmenováváme Boha, který už zde vždycky byl před 
námi. Jakožto křesťané věříme, že tato Boží přítomnost mezi námi má podo-
bu svobody, štěstí a lásky. Toto jsou prvotiny Království.

Vstup do skutečné svobody a štěstí od nás vyžaduje zásadní proměnu. 
Svoboda není jen volba mezi možnostmi a štěstí není jen pocit veselosti. 
Jsou podílem na Božím životě, a to od nás vyžaduje jakousi smrt a vzkříšení. 
To nás leká. Potřebujeme odvahu, máme-li Boha, jenž je s námi, nechat nás 
osvobodit a naplnit radostí. Právě odvaha je ctností, kterou dnes v církvi po-
třebujeme nejnaléhavěji.

Timothy Radcliffe OP

Z úvodu knihy „Proč být křesťan?“ (upraveno, kráceno)

http://www.krystal.op.cz/proc-byt-krestan


























