
























Čtyřletí obnovy dominikánské
laické formace
Říjen 2017: Povolání, slib, věrnost

Stanovy II, 8; III, 15; Směrnice I, 5; I, 8–11.

Vzpomeňme znovu na svoje povolání, na to, co nás přitáhlo k dominikánskému řádu. Obno-

vme svůj zápal! Uvědomme si svůj slib – slibovali jsme, že budeme žít podle Stanov po celý 

život. Jak můžeme žít podle něčeho, co neznáme? Dejme si předsevzetí, že se seznámíme se 

Stanovami. Můžeme je chápat jako svazující povinnost, nebo jako dar – stejně jako Desa-

tero nebo církevní přikázání. 

Damián Byrne: „Mějte tyto Stanovy ve svých srdcích a komunitách jako evangelní kvas 

rozněcující svatost a podněcující apoštolát v jednotě s celou dominikánskou rodinou.“

Obnovme svůj zápal
„Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a při-

nášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý.“ (Jan 15, 16)

Výše uvedený citát z Janova evangelia nám má připomenout, že do dominikánského 
řádu nás povolal sám Pán. Není to naše volba, naše „zájmová činnost“, je to úkol 
a poslání, které jsme dostali od Pána.

Výše čteme výzvu: Obnovme svůj zápal! Také sv. Pavel nás k tomu vybízí: „zase 

oživ plamen Božího daru“ (2 Tim 1, 6). Jak tento zápal obnovíme? Pouze u Pána, vždyť 
on sám je příčinou a zdrojem tohoto zápalu: „Což nám nehořelo srdce, když k nám 

na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ (Lk 24, 32) 
Na počátku jsme obdrželi zápal, oheň. Aby oheň neuhasl, musíme jej chránit 

a udržovat, živit jej a přikládat palivo. Je třeba být s Pánem v neustálém živém a dů-
věrném vztahu, investovat do toho vztahu čas, myšlenky, emoce, city, činy, sebe sama, 
prostě vše co máme. K tomu nás vybízí i sv. apoštol Pavel: „Přinášejte sami sebe v oběť 

živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba.“ (Řím 12, 1)
Vždyť jsme nalezli poklad a vzácnou perlu (viz Mt 13, 44–46)! O tento poklad ale 

můžeme přijít, protože jej máme v křehké hliněné nádobě (viz 2 Kor 4, 7); přitom ale 
poklad není jen náš, máme jej svěřený a jsme proto povinni se o něj starat: „Ten draho-

cenný, tobě svěřený poklad opatruj skrze Ducha svatého, který v nás bydlí“ (2 Tim 1, 14).
Modleme se tedy k Duchu svatému a neustále a vytrvale jej prosme, aby v nás 

tento svěřený poklad opatroval a rozmnožoval. Jednejme jako služebníci, kteří ke svě-
řeným hřivnám jednou tolik vyzískali a při účtování byli pochváleni a odměněni; ni-
koliv jako služebník „špatný a líný“, který svou hřivnu skryl a zakopal: nakonec byl 
potrestán (Mt 25, 14–30). Pracujeme pro Krista, nikoli pro sebe; vždyť schopnosti, 
prostředky, cíl i plody našeho povolání (totiž svěřené hřivny) jsou Kristovy, nikoli 
naše. Povolal nás na svou vinici a pracujeme pro něj: „Jděte i vy na mou vinici a dám 

vám, co bude spravedlivé.“ (Mt 20, 4) 
My jsme toto Pánovo povolání přijali, proto tedy nyní obnovme svůj zápal!



Boží volání

Náš život dostává smysl, je-li živou odpovědí na Boží volání. Jak ale Boží volání 
poznat? Mnozí si kladou otázku: „Co ode mne Bůh očekává?“

Ve vnitřním tichu může zaznít tato odpověď: „Měj odvahu dát svůj život pro 
druhé. V tom najdeš smysl svého života.“

Bůh očekává, že budeme odleskem jeho přítomnosti, že poneseme jeho evan-
gelium.

Kdo na tuto výzvu odpoví, je si stále vědom svých slabých stránek, své křeh-
kosti, ale v srdci uchovává tato Kristova slova: „Neboj se, jen věř, a budeš zachrá-
něn!“

Jsou lidé, kteří vnímají Boží výzvu velmi hluboce a uvědomují si, že je to pro 
ně povolání na celý život. Někteří tušili toto povolání už v dětství.

Sílu, která je oporou takového celoživotního „ano“, má Duch svatý. Nevložil 
snad do lidské bytosti touhu po věčnosti a nekonečnu?

V něm je možné stále znovu nalézat nadšení a říkat si: „Měj srdce odhodlané 
a jdi svou cestou dál!“ A může přijít i poznání, že někdy právě v náročných situ-
acích se člověk stává plně sám sebou.

A tehdy Duch svatý svou tajemnou přítomností završuje v našich srdcích pro-
měnu. Pro některé může být rychlá, pro jiné téměř nepostřehnutelná. To, co bylo 
temné, co nás zneklidňovalo, se postupně vyjasňuje.

Až do konce lidského života může odvaha takového „ano“ přinášet tolik jasu.
V tomto „ano je průzračná důvěra. Je to láska nade všechnu lásku.

(z knihy Bratr Roger z Taizé: Netušená radost)

Čtení z Písma: Mt 20, 1–16; Mt 25, 14–30; Iz 6, 1–8; Jer 1, 4–9

Otázky:
• Co mě přivedlo do dominikánského řádu? 
• Posunul jsem se od té doby, prohloubil jsem svoje motivace? 
• Jak slib změnil můj život? 
• Znám Stanovy a Směrnice v obecných bodech a v těch bodech, které se mě bezpro-

středně týkají? 
• Vím, co je pro můj terciářský život závazné a podstatné, a v čem bych měl žádat 

o dispens?

Četba: Amen 10/97 Povolání

Světec: blahoslavená Magdalena Panattieri

Doporučená literatura:
Patrizio Rota Scalabrini: Písmo jako anděl průvodce: navigace na cestě povolání
Philippe Madre: Boží volání: rozlišování povolání
Fabio Ciardi: Jít za Kristem: kniha nejen pro ty, kdo hledají své duchovní povolání
Herbert Alphonso: Osobní povolání



Listopad 2017: „Nazývám vás přáteli…“

Služebníci, přátelé, Boží děti
Pán Ježíš nazval své učedníky přáteli: „Už vás nenazývám služebníky, protože služeb-
ník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, 
co jsem slyšel od svého otce.“ (Jan 15, 15). Zároveň jim ukládá přikázání: „To je mé 
přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ (Jan 15, 12).

To řekl Pán při Poslední večeři ještě před svým utrpením. Za krátkou dobu, 
po jeho Vzkříšení a Nanebevstoupení, o Letnicích, se učedníkům dostalo ještě větší-
ho, vpravdě božského a královského daru: Vylitím Ducha svatého se stali učedníci pro 
Kristovy zásluhy Božími dětmi, královskými dětmi a Kristovými bratry a sestrami. 
Od té doby je každý, kdo je pokřtěn ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, znovu zro-
zen z vody a z Ducha svatého a je novým člověkem (srov. Jan 3, 5), novým stvořením 
a zároveň novým členem Boží rodiny.

Svatý apoštol Jan píše: „Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh 
zůstává v něm.“ (1 Jan 4, 16). Bůh je láska a tato láska sama se nám daruje a pozvedá 
nás k sobě, svou milostí nás proměňuje k obrazu svého Syna, dává nám účast na své 
přirozenosti a tím z nás činí Kristovy bratry a sestry. 

Potvrzuje to i sv. apoštol Pavel: Bůh „ze svého svobodného rozhodnutí nás před-
určil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.“ (Ef 1, 5). 

A dále: „Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, 
podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati 
za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, 
který volá ‚Abba, Otče!‘ Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.“ 
(Gal 4, 4–7).

Druhy lásky
Antičtí Řekové v Kristově době rozlišovali 4 druhy lásky, pro něž měli samostatné 
výrazy:

• storgé – náklonnost, příbuzenská láska; silný citový vztah bez sexuálního činitele
• erós (lat. amor) – láska, která po něčem touží (jde o širší pojem, který zahrnuje 

více, než pohlavní touhu)
• +lia – vzájemná láska mezi přáteli
• agapé (lat. caritas) – láska pečující, která se přiklání k druhému skrze milující 

skutky proto, že jej chce milovat. Toto „slovo vyjadřuje zkušenost lásky, která se 

nyní stává opravdovým objevením toho druhého a překonáním sobeckého zaměření, 

které předtím jasně převládalo. Nyní se láska stává starostí o druhého a péčí o něho. 

Není to už hledání sebe, ponoření do opojnosti štěstí, protože láska nyní usiluje o štěstí 

milované bytosti. Láska se stává odříkáním, je hotova k oběti, ba dokonce to vše sama 

vyhledává.“ (encyklika Deus caritas est, část I, odst. 6). Slovo agapé je řeckým 
překladem hebrejského ahabá, výrazu pro lásku ze starozákonní Písně písní.

V Novém zákoně se z těchto výrazů užívají pouze 2 posledně jmenované: +lia (2x) 
a na všech ostatních místech agapé.



Ctnost lásky
Láska je spolu s vírou a nadějí božskou ctností. Božské ctnosti uzpůsobují lidské 
mohutnosti pro účast na božském životě. Božské ctnosti se vztahují přímo k Bohu. 
Uschopňují křesťany, aby žili v důvěrném vztahu k Nejsvětější Trojici. Původem, dů-
vodem i předmětem božských ctností je trojjediný Bůh. (viz KKC 1812)

Božské ctnosti Bůh vlévá do duše věřících, aby byli schopni jednat jako jeho 
děti a zasloužit si věčný život. Jsou zárukou přítomnosti a působení Ducha svatého 
ve schopnostech člověka (viz KKC 1813). Láska je božská ctnost, kterou milujeme 
Boha nade všechno pro něho samého a svého bližního jako sebe z lásky k Bohu (KKC 
1822). Vede-li křesťan mravný život oživovaný láskou, dává mu to duchovní svobodu 
Božích dětí (viz KKC 1828). Plody lásky jsou radost, pokoj a milosrdenství; láska 
vyžaduje velkodušnost a bratrské napomínání; je vlídností; vzbuzuje vzájemnost, pro-
jevuje se nezištností a štědrostí; je přátelstvím a společenstvím. (KKC 1829)

Protože láska-agapé je ctností vlitou Bohem, je Božím darem, který sami ne-
můžeme získat. Můžeme ale o rozmnožení tohoto daru prosit, můžeme jej rozvíjet 
modlitbou (přátelským a synovským vztahem s Bohem), svátostmi, vědomým životem 
v Boží přítomnosti, rozjímáním Písma sv., praktikováním ve vztahu ke všem lidem bez 
rozdílu a bez podmínek. 

Božská ctnost lásky je hřivnou, svěřenou nám Bohem, abychom ji rozmnožili. 
Láska má podivuhodnou vlastnost – rozmnožuje se jen tím, že se dává a rozdává; 
pokud si ji budeme chtít ponechat pro sebe, přijdeme i o to, co si myslíme, že máme. 
(Jan 12, 24; Mt 25, 29)

Písmo: Dt 5, 4–7, Jan 15, 12–17, 1 Kor 13, 1–7.13, 1 Jan 4, 7–11

Otázky: 
• Pečuji o svůj vztah s Bohem, snažím se jej prohlubovat životem v jeho přítomnosti? 

Jsem vděčný za Boží dary?
• Jsou členové sdružení mými přáteli? Pokud ne, čím je to dáno? 
• Nechybí přirozené základy přátelství? 
• Čím je můžeme v našem sdružení posílit? 
• Dá se nějak nedostatek přirozené náklonnosti nahradit? Co v tom budeme konkrét-

ně dělat?
• Modlím se za naše sdružení?

Četba: encyklika Benedikta XVI. „Deus caritas est“

Světec: Markéta Savojská

Literatura: 
C. S. Lewis: Čtyři lásky
Christian A. Schwartz: Tři barvy lásky (kniha v PDF formátu ke stažení na webu 
farnosti Cheb – http://www.farnostcheb.cz/index.php?option=com_docman&view=-
document&alias=517-christian-a-schwarz-tri-barvy-lasky&category_slug=kniha-a-a-
plikacni-prirucka&Itemid=100093

Vzhledem k omezenému prostoru jsme formační materiály tentokrát museli 

dosti zkrátit. Celý text najdete na http://laici.op.cz .


























