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׀ 2

Začíná měsíc říjen, měsíc, v němž se každoroč-
ně naše pozornost zaměřuje k jednomu z po-
kladů dominikánské spirituality, totiž k mod-
litbě růžence. Nabízí se klasická otázka: Modlil 
se svatý Dominik růženec? Pokud máme na 
mysli onu strukturu 15 tajemství krát 10 zdrá-
vasů, jak ji známe dnes, pak nejspíš ne. Pokud 
se ale touto otázkou ptám na to, jestli Domi-
nik rozjímal tajemství spásy a jestli „uchovával 
všechny ty události ve svém srdci a rozvažoval 
o nich“ spolu s Marií, matkou Ježíšovou, pak je 
odpověď určitě pozitivní. Kontemplace událos-
tí spásy v blízkosti Marie je jedním ze základ-
ních prvků Dominikova duchovního profilu, 
který se předává v našem řádu z generace na 
generaci, jak o tom svědčí např. fresky fra An-
gelica ve Florencii nebo starobylé řádové heslo 
contemplata aliis tradere.

Měsíc říjen tak můžeme přijmout jako vý-
zvu: znovu a s odhodláním vstoupit do stop 
našeho otce Dominika a s pevností si chránit 
čas určený k rozjímání a kontemplaci Božího 
slova. Bez contemplata je totiž tradere pouhou 
iluzí.

fr. Gabriel OP

ÚVODNÍ SLOVO

Milí čtenáři OPuscula,
zvláště pak členové 
dominikánské rodiny!

Chraňme si čas 
určený k rozjímání 
a kontemplaci 
Božího slova. Bez  
„contemplata“ 
je totiž „tradere“ 
pouhou iluzí.
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Setkání dominikánské rodiny

V týdnu od 21. do 29. čer-
vence probíhaly v Ústí nad 
Labem dominikánské mi-
sie – „Dny víry“. 

Hlavní sídlo misionářů 
bylo v budově střekovské 
farnosti, kterou nám laska-
vě poskytl její administrá-
tor P. Josef Mazura. Budo-
va stojí na strmé stráni nad 
kostelem Nejsvětější Tro-
jice, který pochází z roku 
1903, kdy byl Střekov ještě samostatnou obcí. Naše působiště však bylo na 
protějším levém břehu Labe ve farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie 
a v dominikánském kostele svatého Vojtěcha.

Organizaci letošních misií nesl na svých bedrech Jan Jáchym Beneš za 
vydatné pomoci Dity Zdislavy Králové a dalších členů ústeckého laického 
sdružení. Misijní tým čítal celkem 39 členů, z toho 5 místních. Jako ob-
vykle se účastnili pod duchovním vedením fr. Pavla Mayera OP zástupci 
všech větví dominikánské rodiny a přátelé řádu. Do střekovské fary se však 
všichni misionáři nevešli. Někteří proto byli ubytováni u obětavých míst-
ních farníků. Zvláště děkujeme manželům Houdkovým, kteří přijali dva 

Dny víry v Ústí nad Labem

Srdečně zveme všechny členy, přátele a dobrodince dominikánské rodiny 
na celoprovinční setkání, které se bude konat v sobotu 20. října 2018 v ba-
rokním refektáři pražského kláštera svatého Jiljí. Úvodní mši svatou bude 
celebrovat o. biskup Pavel Konzbul, jenž se také vzápětí ujme hlavní dopo-
lední přednášky. Otec provinciál Lukáš Fošum OP nás posléze seznámí se 
svým pohledem na život a směřování provincie. Odpolední část programu 
bude věnována tradičním skupinkám. Podrobný program a odkaz na při-
hlašovací formulář naleznete na stránkách http://op.cz.

Kazatelské středisko České dominikánské provincie
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misionáře, i když týden před mi sie mi 
k jejich dvěma malým klukům přibyl 
novorozený třetí chlapec.

Hlavní centrum naší misionář-
ské činnosti bylo u stánku v blíz-
kosti farního kostela. Od něho se 
pak misionáři rozcházeli po blízkém 
i vzdálenějším okolí. Dalším záchyt-
ným bodem byl dominikánský kostel 
svatého Vojtěcha, kde byla umístěna 
výstava fotografií fr. Šimona Hlava-
tého OP a také knižní stánek nakla-
datelství Krystal OP. Denní misijní 
program byl završen večerním pro-
gramem, na nějž jsme zvali místní při 
našich rozhovorech s nimi.

V neděli 22. července byla mi-
sie zahájena slavnostní bohoslužbou 
s hlavním celebrantem litoměřickým 

biskupem Mons. Janem Baxantem a s účastí kněží farnosti pod vedením 
arciděkana P. Miroslava Šimáčka. Po mši svaté provedl otec biskup vyslání 
misionářů. Odpoledne proběhla vernisáž výstavy fotografií a působivé ve-
řejné představení Jana Horáka o svatém Františkovi z Assisi „František blá-
zen“. V pondělí proslovil fr. Efrem Jindráček OP v sále farní budovy skvělou 
přednášku o úloze rozumu při poznávání Boha. V úterý se ve farním kostele 
konal varhanní koncert Petra Chaloupského, oceněný dlouhotrvajícím po-
tleskem. Ve středu se konala Nikodémova noc, čtvrteční večer měl vyhrazen 
rocker Láďa Křížek. Snad nejlepším programovým bodem byl páteční kon-
cert sdružení Tov Toda v kostele. A na závěr týdenního programu se v kině 
Hraničář promítal dokument Psi Páně. Misie byly ukončeny 29. července 
bohoslužbou ve farním kostele.

Všem blízkým misionářům patří dík za jejich účast a nasazení, všem 
vzdáleným misionářům velké díky za jejich modlitby.

Na závěr stručné zhodnocení misií od fr. Ludvíka Grundmanna OP:
„Misie v Ústí nad Labem byly možná nejnáročnější, jaké jsem zažil. Míra 

nejen dechristianizace, ale vůbec všeobecné ztráty důvěry, zájmu o dění ve 
společnosti i radosti ze života mi zde přišla i na české poměry mimořádně 
vysoká. Přípravy misií také provázely mnohé komplikace, takže obzvlášť 
vřelý dík patří všem organizátorům, že se jimi nedali znechutit ani odradit 
a celou akci se přes veškeré potíže podařilo zrealizovat. Jsem hluboce pře-
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svědčen, že o co byly zdejší misie náročnější, o to byly potřebnější a snad 
i potenciálně plodnější. Jen málokdy se nám podařilo dostat se v rozhovo-
rech až k přímému hlásání Krista a jeho nauky, ale věřím, že i pouhé proje-
vení zájmu o člověka a jeho starosti mohlo být cenným přínosem pro zdejší 
obyvatele, jejichž město je dosud silně poznamenáno poválečnými událost-
mi a desetiletími komunismu. Zároveň to pro nás byla vzácná příležitost 
navázat na práci našich bratří, kteří ve zdejším konventu dříve působili.“

Jiří Reginald Machačík
(redakčně upraveno)

Paní Zdislavě s láskou
Dominikánský řád má pyrami-
dální strukturu, nahoře magistr, 
níže bratři, mnišky a sestry, a pak 
spousta terciářů a dalších lidí. Ale 
spíš než pyramidu, po které se špl-
há vzhůru (a taky padá dolů), mi 
řád vždycky připomínal spíš plo-
voucí ledovec. Bratři jsou tou špič-
kou ledovce, která je nejvíc vidět 
a taky schytává nejvíc útoků od zlé-
ho, ale ta největší masa, která drží 
celý ledovec v rovnováze, je až pod hladinou. Stejně jako (téměř neviditel-
né) sestry a terciáři svou modlitbou udržují v rovnováze řád. 

Pak jsem ale přišla na to, že ve skutečnosti řád svým tvarem nepřipomí-
ná ani ledovec, ale spíš přesýpací hodiny. Protože stejná pyramida lidí, jako 
je dole, je také nahoře v nebi a odtud celému řádu účinně pomáhá. Jako 
třeba paní Zdislava.

Paní Zdislava vlastně neudělala nic výjimečného, jenom vzala za své 
Kristovo přikázání „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, ce-
lou svou duší a celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe“ (Mt 22, 
37–39). Neponechala si žádná zadní vrátka, vše vsadila na jedinou kartu, 
na Boží kartu. Nesnažila se sedět na dvou židlích, kličkovat mezi Bohem, 
světem a tělem. Velkodušně se rozhodla sloužit jedině Kristu, po vzoru naší 
nebeské Matky, která odpověděla Bohu: „Jsem služebnice Páně“ (Lk 1, 38). 
Tak mnoho udělala tím pouhým málem. 

Jablonné v Podještědí je jedním z míst, kde je to prolínání pozemského 
a nebeského světa silně cítit. Pokaždé, když přijedu, zajdu nejdřív do podze-
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mí a projdu si ho sama. Pomodlím se u paní Zdislavy, pomodlím se za duše 
Pachtů z Rájova, Berky z Dubé, dráteníčka i dělníků, co zahynuli při stav-
bě, a pozdravím řadu dnes už neznámých bratří, kteří byli po staletí strážci 
hrobu paní Zdislavy. Pokaždé také zajdu do kaple, kde odpočívá mimo jiné 
otec Ambrož Svatoš a otec Jindřich Geisler. Tak jako Maxmilián Kolbe byl 
rytířem Neposkvrněné, tak Jindřich Geisler byl rytířem naší paní Zdislavy. 
Ten titul mu oficiálně nikdy nebyl udělen, ale právem mu patří.

Pak se ujmu svého úřadu a mohu začít provádět turisty. Nejezdím totiž 
do Jablonného jenom odpočívat, ale vypomáhat jako průvodce turistů. Ta 
práce není namáhavá ani tak na nohy, jako spíš na hlasivky. Večer jsem 
ráda, že nemusím s nikým mluvit. Obdivuji sestru Magdalenu, která to 
dělá trpělivě už deset let. Já to dělám jen brigádně přes prázdniny, tak si to 
mohu dovolit pojmout jako své osobní misie. 

Snažím se navázat kontakt s publikem, vycítit, která otázka je zajímá, 
a na tu se zaměřit. Samozřejmě že musím mít v hlavě všechny dostupné 
znalosti, ale neříkám je pokaždé turistům, pokud si je nevyžádají. Mohu 
jim říct, že na hlavním oltáři je obraz akademického malíře Karla Krattnera 
z roku 1900 (jediný, kdo se na to kdy zeptal, byl jeden kunsthistorik z Pra-
hy), ale raději jim řeknu, že na oltáři je zobrazen sv. Vavřinec a jestli vědí, 
kdo byl sv. Vavřinec a jak zemřel? Zpravidla upřímně přiznají, že o sv. Vav-
řinci nikdy neslyšeli, a tak jim vyprávím, jak se tento jáhen statečně postavil 
císaři a jak byl za to umučen k smrti na rozžhaveném rožni. A hned upo-
zorním, že na kostele zvenčí máme také sochu sv. Vavřince, jak si nese pod 
paží rošt, na němž byl upečen, a že podobné sochy uvidí na mnoha místech 
naší krásné vlasti. A že podle toho roštu mu náš otec Jindřich říká „patron 
letního grilování“. Oni se smějí, ale ta informace v nich už zůstane navždy.

Když přijdou na prohlídku rodiče s malými chlapci, upozorním na zkří-
žené ostrve v erbu Ronovců a ptám se dětí, jestli vědí, co to je a k čemu se to 
používalo. Malí rytíři jsou pak spokojení, že se dozvěděli něco zajímavého 
o dobývání hradů ve středověku. Ostrve ovšem často sloužily i jako žebřík 
do kurníku, ale to už není tak romantické.

Přišel na prohlídku pán, který hned při kupování vstupenky na mě vypá-
lil: „Dominikáni mají ve znaku psa, protože jsou na lidi jako psi!“ A tak jsem 
vyprávěla sen Jany z Azy, který se stal podkladem pro všudypřítomného psa 
s pochodní. Pán byl překvapen a ještě kontroval španělskou inkvizicí. Tu 
neobhajuji, protože vůbec nerozumím tomu, jak se v dějinách dominikán-
ského řádu mohlo toto stát. Ale nechápu ani býčí zápasy, na kterých Španělé 
trvají dodnes, třebaže je to morbidní a pro většinu světa šílené. Pak jsem 
povyprávěla o působení dominikánů na univerzitách, o osudech dominikán-
ského řádu a konkrétně kláštera v Jablonném za husitských válek, za třiceti-
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leté války a za komunismu, 
a pán docela změnil názor 
a při loučení mi podával 
ruku a děkoval. 

Ale lidé nepřátelsky 
naladění moc nechodí, to 
byla spíš výjimka. Většina 
lidí dnes spíš nic o domini-
kánském řádu neví. Někte-
ří neví nic ani o křesťanství, 
takže je potřeba vysvětlo-
vat i výrazy jako svatostá-
nek, oltář, eucharistie, relikvie a podobně. V ideálním případě se lidé ptají.

Práce průvodce je náročná na zapamatování si velké spousty historických 
dat. Možná proto si na ni málokdo troufá. Z terciářů pravidelně v Jablonném 
potkávám sestry Ditu a Imeldu z pražského sdružení a sestru Bernadettu 
z olomouckého sdružení (pokud jsem někoho přehlédla, tak se omlouvám). 
Ale nemusí být všichni průvodci, je tam potřeba i jiné pomoci. Kdo si troufne 
uvařit jídlo pro deset lidí, je velmi vítán! I ten, kdo nemůže na nohy, může 
velmi pomoci např. vysedáváním v kostele a hlídáním, aby lidé do kasiček 
dávali, ne odnášeli, nebo sezením ve stánku, který tím pádem může být ote-
vřen i v průběhu prohlídky. Je tam kalkulačka, není nutno mrskat kupecké 
počty. Jednu sezónu přišlo na pomoc dost lidí, takže mohl být stánek otevřen 
celé prázdniny, a tehdy se prodalo nejvíc zboží v historii kláštera. 

Někteří terciáři posílají své mladé, o prázdninách se tam protočí dost 
studentů. Je to pro ně dobrá škola a pro klášter vítaná pomoc. V klášteře je 
také možnost ubytování. Kdo by si chtěl nejdřív místo prohlédnout, než se 
rozhodne k pomoci, je to výborný nápad! Z kláštera projdete přímo do koste-
la, na zahradě je písek a přelízačky pro mrňata a okolí láká k mnoha výletům. 
A pokud opravdu nemůžete jinak, můžete pomoci aspoň finančně, buď na 
místě, nebo na účet baziliky: 903503389/0800 a var. symbol 777. Bazilika 
už od dob velkorysého návrhu Lukáše Hildebrandta naráží na nedostatek 
peněz a v současné době je potřeba opravit fasádu baziliky a předělat elektři-
nu v klášteře, kterou pravděpodobně v 50. letech dělali Pat a Mat.

Za všechny dobrodince se v bazilice slouží mše svatá a jako bonus, který 
vám přijde vhod možná později, je věčné přátelství paní Zdislavy. Mě osob-
ně paní Zdislava protežuje a já jí to oplácím tím, že o ní vyprávím každému, 
kdo je ochoten poslouchat, aby si ji zamilovalo co nejvíc lidí. Přidáte se?

Jitka Hosanna Štěpánková
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V knihovně Jeruzalém-
ské biblické školy každé 
léto pomáhají bratři stu-
denti z různých provincií, 
v hantýrce jeruzalémské-
ho konventu zvaní „hobi-
ti“. Letos bylo nás hobitů 
jako v Pánovi prstenů – 
čtyři. Kromě celých stu-
dentátů české a sloven-
ské provincie (Joachim 
a já) to byl Kamil z Polska 

a Gilles z Kanady. Byli jsme dost různorodí věkově (Kamil něco málo přes 
20, Gilles dost přes 50) i jazykově (Kamil neuměl francouzsky, čili Gillo-
vou mateřštinou, ale anglicky a případně bez Gilla polsky resp. slovanským 
esperantem jsme se domluvili), ale rozuměli jsme si. V knihovně jsme vět-
šinou pracovali v tichu, ale výlety o víkendech byly dobrou příležitostí pro 
poznávání Izraele i sebe navzájem. Většinu z nich organizoval náš šéf, kni-
hovník Paweł Trzopek.

Výlety byly občas náročné – jednou, když jsme navštívili tři archeo-
logické lokality, jednu přírodní rezervaci a ještě jsme udělali pár zastávek 
včetně vyhlídky na Mrtvé moře, nebyli jsme únavou o moc míň mrtví než 
to moře. Přesto všechny návštěvy archeologických i křesťanských památek 
stály za to. Ty křesťanské památky mi pomohly dodat ke čtení Písma další 
rovinu: vzpomínky na konkrétní místa. Toto spojení víry a krajiny (zejména 
v podobě křížků a kapliček u cest) pro mě bylo v období před konverzí hlav-
ním důvodem, proč jsem ani neuvažoval o protestantství, a i když dnes není 
tak důležité, je dobré za to občas poděkovat. Nejvýraznějšími zkušenostmi 
v tomto ohledu byly křížová cesta na Via Dolorosa a mše v kapli Anastasis 
v bazilice Božího hrobu.

Z novin a zpráv všichni dobře víme o napjatých vztazích mezi Židy a Pa-
lestinci. Osobní zkušenost se třemi kulturami ve Svaté zemi (židovskou, 
muslimskou a křesťanskou) pomáhá rozpoznat všechna zkreslení prezen-

Hobit aneb cesta do Svaté země
a zase zpátky
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tující situaci příliš černobíle. Z takových osobních setkání s cizí kulturou mi 
nejvíc utkvělo v paměti setkání na muslimském hřbitově. Mahmúd nemlu-
vil anglicky, a přece jsme se dokázali představit, a dokonce se i spolu po-
modlit za tam pochované nebožtíky (já se modlil „odpočinutí věčné“ a z jeho 
modlitby jsem rozuměl jen opakované „ar-Rahmán“, tedy „Milosrdný“). Ale 
i křesťanství má v Izraeli jinou tvář než u nás. Je spletené z evropských 
a blízkovýchodních vlivů (hodně tamních křesťanů jsou Palestinci) a hodně 
ekumenické. Třeba kostel s tak pravoslavným patrociniem jako „zesnutí Bo-
horodičky“ spravují benediktini a interiér spojuje prvky východní i západní 
(zejména postranní oltáře převážně zasvěcené německým patronům).

Knihovna Jeruzalémské biblické školy neobsahuje úplně všechny publi-
kace o Písmu svatém, ale přinejmenším většinu těch důležitých ano. Přední 
odborník na Kumrán Émile Puech jednou přiznal, že nechápe mladé a jejich 
závislost na internetu – on si všechno najde v knihovně. Rozhovory s ním 
a dalšími výbornými biblisty vedly k tomu, že si této specializace vážím ještě 
víc než dřív a ještě líp chápu důležitost solidního pochopení Božího Slova – 
a zároveň jsem si ještě jasněji uvědomil, že se necítím volaný k takovému 
„základnímu výzkumu“, ale spíš k tomu aplikovanému na evangelizaci těch, 
kteří ještě nepřijali Bibli jako Slovo Boží, zejména různých „katarů“ českého 
Languedoku. Ale to je ještě daleko, pořád jsem na začátku studií. Zkušenost 
s univerzalitou církve i řádu a zakotvením Slova v konkrétních pozemských 
podmínkách mi pomůže každopádně, ať už se budu zabývat svou oblíbenou 
apologetikou, nebo ne.

fr. Václav Veselský OP

BRATŘI & MNIŠKY

Euromon 2018
Ve dnech 5.–10. září 2018 se v Krzeszowicích u Krakowa konalo páté setká-
ní představitelek klášterů regionu Europa Utriusque, který zahrnuje všech-
ny evropské kláštery mnišek mimo Itálii, Francii a Španělsko. Již potřetí 
jsme se sešly v exercičním domě Vincentinum v Krzeszowicích. Z devate-
nácti klášterů regionu bylo zastoupeno čtrnáct, účast byla tedy velmi hojná. 
Znojemská komunita byla reprezentována převorkou s. Rajmundou a pod-
převorkou s. Růženou. Z Prahy dorazily s. Marie, která byla také členkou 
organizačního týmu a spolumoderátorkou, a s. Diana. Našimi hosty byli 
P. César Valero Bajo, generální promotor pro mnišky, P. Philippe Toxé, pře-
vor v Lyonu a bývalý generální prokurátor řádu, a na dva dny si na nás udě-
lal čas magistr řádu P. Bruno Cadoré a současný generální prokurátor řádu 
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P. Benjamin Earl. Jednacími jazyky byly jako v minulosti angličtina, něm-
čina a polština. Velká vděčnost patří našim tlumočníkům, kteří odvedli vel-
kou práci. Tři z nich jsou na těchto našich setkáních již stálice: s. Aleksan dra 
Zaręba, která nás takto doprovází už od prvního „Euromonu“ v roce 2005, 
a přestože se v uplynulém tříletí stala generální představenou krakovské 
kongregace sester dominikánek, ochotně nám i tentokrát pomohla; P. Ma-
ciej Złonkiewicz působící v Mnichově, který s námi byl již potřetí; P. Piotr 
Janas, který byl na minulých dvou setkáních ještě jako klerik a tentokrát 
jsme měly to potěšení vidět ho již mezi celebranty. První dopoledne bylo 
jako obvykle věnováno zprávě promotora pro mnišky, členky mezinárodní 
komise mnišek za náš region (S. Stanisławy z kláštera Św. Anny) a informa-
cím z jednotlivých klášterů. Odpoledne přednesla s. Marie krátkou biblic-
kou reflexi a následovalo sdílení v jazykových skupinách. Hlavním tématem 
setkání byly samozřejmě požadavky dvou nových římských dokumentů 
týkajících se mnišek a naše odpověď jako regionu. V práci nám ochotně 
pomohli pozvaní právníci. Od magistra řádu a generálního promotora se 
nám dostalo velkého povzbuzení. Toto setkání, během něhož jsme velmi 
intenzivně zakoušely řád jako rodinu, bylo tentokrát prvním krokem k po-
řádnému kusu práce, který máme jako komunity i jako region před sebou.

s. Marie OP
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O slavnosti svatého Dominika se sestry 
dominikánky dočkaly hned dvou velkých 
radostí. Dne 8. srpna 2018 složila ve 
Střelicích u Brna své první řeholní sliby 
s. Emilie Růžičová, která bude nyní pů-
sobit jako vychovatelka v Katolickém do-
mově studujících v Praze (pro více infor-
mací nahlédněte do OPuscula z října roku 
2017, s. 8). 

V předvečer slavnosti přijala roucho 
svatého otce Dominika slečna Martina 
Vodáková, nyní už s. Vincenta, která za 
svého řeholního patrona přijala svatého 
Vincence Ferrerského. Rodačka z Litomě-
řic vystudovala archeologii na Filosofické 
fakultě UK a pracovala v Muzeu města 
Ústí nad Labem. Během postulátu působi-
la jako vychovatelka v Katolickém domově studujících. Noviciát probíhá ve 
Střelicích a její magistrou je s. Miriam Hřebačková.

sestry dominikánky

Sliby u sester zdislávek
S radostí v srdci oznamujeme, že dne 29. září 2018 při mši svaté ve 14 hodin 
v kapli sv. Rafaela na Moravci do rukou představené Sekulárního institutu 
Díla blažené Zdislavy a spirituála tohoto institutu, P. Antonína Krasuckého 
OP, složí sliby na tři roky Mgr. Bc. Eva Jana-Pavla Dominiková ze Vsetína 
a Marie Terezie z Lisieux Švarcová z Plzně a složí třetí sliby na jeden rok 
Mgr. Iva Hojková ze Suchdolu nad Lužnicí. Dále budou dvě zájemkyně při-
jaty do prvního roku kandidatury. 

V tento den všechny sestry Díla blažené Zdislavy obnoví své doživotní 
sliby. Pokorně prosíme o modlitbu za vytrvalost v povolání.

sestry zdislávky

První sliby a obláčka u sester 
dominikánek

KONGREGACE & ZDISLÁVKY
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MS Rožnov

Na sobotu 8. září, na svátek Narození Panny Marie, připadlo naše pravi-
delné setkání terciářů. Mši svatou sloužil otec Štěpán Maria Filip, za hojné 
účasti rožnovských farníků. 

Po mši svaté proběhla obláčka našeho nového bratra Jaromíra Ludvíka 
Valcháře.

Setkání pokračovalo na faře, rovněž za početné účasti našich farníků. 
Hlavním bodem programu byla přednáška otce Štěpána na téma „Fatima 
a poslední časy“, kterou v červnu přednesl na mezinárodním semináři Svě-
tového apoštolátu Fatimy ve Fatimě.

O prázdninách byl do naší farnosti uveden nový duchovní správce. Se-
známili jsme jej s činností našeho sdružení a domluvili se na spolupráci. 

Marta Luzarová

MS Znojmo

Také letos jsme ve Znojmě 8. srpna pěkně oslavili svatého Dominika. A ten-
tokrát nešlo jen o něj. Mši svatou sloužil spolu se třemi koncelebrujícími 
kněžími fr. Augustin Prokop OP. V kázání vyzdvihl „nadčasovost“ svatého 
Dominika a méně často připomínané okamžiky z jeho života – obětavé pů-
sobení za hladomoru a prodej vlastních knih, aby mohl pomoci potřebným. 

Po mši byl ve zpovědní kapli zavěšen obraz fr. Jakuba Zemka OP, který 
ve Znojmě působil v poválečných letech a v počátcích komunismu (mimo 
jiné zde založil chlapecký juvenát), načež byl zejména pro svou nebojácnost 
říkat pravdu jako první kněz v našich zemích ve vykonstruovaném procesu 
odsouzen a uvězněn. Po propuštění žil v nelehkých podmínkách v Brně a ze-
mřel nedlouho před sametovou revolucí. Více o něm na Wikipedii pod hes-
lem „Jakub Antonín Zemek“. Mohu doporučit i knihu „Vatikánský špion“.

Následně jsme se přesunuli do sálu kláštera, kde o otci Jakubovi velmi 
pěkně přednášel Ondřej Lazárek, aktivní člen farnosti sv. Kříže ve Znojmě. 
Při besedě pak kromě otce Augustina promluvili další tři pamětníci. 

Nechybělo ani drobné občerstvení. Díky všem, kdo se spolupodíleli na 
této akci.

Michaela Benvenuta Hobzová

Ze života místních laických sdružení

LAICI
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Čtyřletí obnovy dominikánské
laické formace

3) Listopad 2018:
Role studia v dominikánském povolání, stu dium jako 
„misericordia veritatis“

Směrnice: I, 4.7.15–17

Má-li se spiritualita jednotlivých řádů vyjádřit jedním slovem, dominikáni jsou 
obvykle označeni za intelektuální řád, jehož nejvýznačnějším rysem je „stu-
dium“. To nezní nijak lákavě: františkánská chudoba, karmelská vnitřní mod-
litba či jezuitské exercicie vypadají na první pohled mnohem křesťanštěji než 
dominikánský důraz na intelekt. Proč by měl křesťan, nadto laik, spojovat svůj 
život se studiem? Je to nutné a je to vůbec dost duchovní?

Nejprve je nutné se ptát, co se vůbec pojmem „studium“ v dominikán-
ské tradici myslí. Jistě bere svůj základ u svatého Dominika, který sám 
celý život studoval a svoje bratry posílal na univerzity, aby získali nejlep-
ší intelektuální základy pro svůj apoštolát. To znamená, že studium pro 
něj nebylo jen nějaký všeobecný požadavek křesťanského života, ale zcela 
konkrétní a náročný požadavek na jeho následovníky: znamenalo skuteč-
ně se ponořit do knih, účastnit se přednášek a disputací, mít studijní plán. 

Ale nezapomeňme, co stálo u zrodu jeho povolání: když viděl, že jeho 
studium neutiší hlad ubožáků, neváhal prodat své knihy: „Nechci studo-
vat z mrtvých kůží…“ Vybízí to k úvaze: na počátku Dominikova studia 
stojí prodání knih! To je klíčem k jeho povolání – k našemu, dominikán-
skému povolání. Kéž bychom místo slova „studium“ jako charakteristiky 
dominikánského povolání častěji slyšeli „soucit“, který vede ke studiu a je 
jeho hlavním důvodem.

Generální kapitula bratří v Providence (r. 2001) v odst. 107–108 říká: 
… Od počátku byli bratři inspirováni inovativní odvahou sv. Dominika, kte-
rý je povzbuzoval, aby byli užiteční duším skrze intelektuální soucit tím, že 
se s nimi dělí o misericordia veritatis, milost pravdy. Jordán Saský říká, že 
Dominik měl schopnost nahlédnout skryté jádro mnohých těžkých otázek své 
doby „díky pokorné inteligenci srdce“. (108) Studium je tedy spojené s milosr-
denstvím (soucitem), které nás pobízí, abychom hlásali evangelium Boží lásky 

PŘÍLOHA – ČODLF
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ke světu a důstojnost, která z této lásky pramení. Naše studium nám pomáhá 
vnímat lidské krize, potřeby, touhy a utrpení jako naše vlastní (srov. Tomáš 
Akvinský, Suma teologie II-II, 30, 2)... 

V tomto prapočátečním semínku soucitu je ukryto všechno, co se pak 
rozvinulo a vykvetlo v životě svatého Dominika, včetně studia. Studium, 
jakkoliv je pro dominikána vážným a nepostradatelným základem, přesto 
je jen prostředkem ke spáse sebe i druhých. Možná upadáme do extrému 
na jedné nebo druhé straně: někdo nebere studium vůbec vážně, jiný ho 
zase přeceňuje a považuje ho za základ své dominikánské identity.

Jak je to ale s laiky? Od počátku se kolem bratří formovala společenství 
laiků, kteří nebyli nijak zvlášť vzdělaní a jádro jejich poslání spočívalo spíš 
v modlitbě, kajícnosti a podporování bratří. Sami byli spíš naslouchající-
mi, zatímco kázání v plném slova smyslu bylo vyhrazeno bratřím. Mohli 
bychom od těchto prvních laických bratrstev odvozovat nezávaznost stu-
dia pro laiky?

Otázky k diskusi:
1) Patřím spíš k těm, kteří studium obcházejí uctivým obloukem, nebo 
k těm, kteří na něm založili svou dominikánskou identitu? Co mě přived-
lo do řádu, hrál v tom roli důraz na studium? Jak to vidím dnes, změnilo 
se něco?
2) U Dominika byl důraz na studium dán potřebami apoštolátu, a ty zas 
vyplývaly z Dominikova soucitu s ubohými. Jak jsou seřazeny priority 
v mém životě?
3) Jak je to s dominikánskými laickými bratrstvy dnes, změnilo se jejich 
poslání od středověku? Měly by se změny ve společnosti a v pojetí laic-
kých bratrstev týkat i požadavků na studium?
4) Má naše sdružení nějaký studijní záměr a plán? Podílí se na něm asi-
stent sdružení? 
5) Měl by se vypracovat nějaký rámcový studijní plán pro trvalou laickou 
formaci? Jak by měl vypadat?

Písmo: Lk 2, 43–47; Mt 25, 34–45

Světec: bl. Jindřich Suso

Četba: Akta Generální kapituly v Providence (2001), odst. 104–117
http://op.cz/download/agk-2001-providence.pdf
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4) Prosinec 2018:
Studium jako nedílná součást křesťanského života

V minulém zamyšlení jsme dospěli k otázce, nakolik je závazné studium pro 
dominikánského laika. Nemůžeme ji zodpovědět, dokud neobjevíme potřebnost 
studia pro celek duchovního života. Jestli je studium tak potřebné pro křesťan-
skou existenci, proč o něm Pán Ježíš nemluví? Proč nečteme v evangeliu: Bděte 
a modlete se a studujte, abyste neupadli do pokušení? 

Těžko si můžeme představit lásku bez poznání a pochopení. Jestliže je 
cílem křesťanského života blaženost, která podstatně spočívá v nahlížení 
Milovaného, pak i cesta k ní musí spočívat ve stále hlubším poznání. Člo-
věk získává poznání o Bohu různými způsoby: čtením Písma, studiem, 
rozhovory s lidmi, kteří jsou na cestě dál než my, a především modlitbou, 
přímým napojením na Milovaného. V modlitbě se spojuje všechno, co 
jsme načerpali z různých zdrojů, do jediného vztahu poznání a lásky. Nej-
důležitějším zdrojem pravého poznání je však Duch svatý, který všechny 
naše lidské snahy osvěcuje Božím světlem. 

Někdy se setkáváme s námitkou, že pravé poznání může dát právě jen 
Duch svatý, a to pouhou milostí, nezávisle na našem snažení. Ale je roz-
díl, jestli toto světlo Ducha náhle a nezaslouženě osvítí mnoho krásných 
věcí, které v naší mysli shromáždil náš intelekt, ukáže jejich skutečné bar-
vy, tvary a souvislosti, dokonce dodá i vůně a chutě, anebo jestli zasvítí do 
místnosti plné špíny a zbytečností.

Pokud studium definujeme jako snahu o poznání pravdy, pak do něj 
patří nejen nauka o Bohu, ale i nauka o člověku a o celém světě. Má-
me-li být užiteční našim bratřím a přinést světlo, pak musíme znát ak-
tuální problémy doby a poučeně hledat jejich řešení. Studium v užším 
smyslu je tedy nezbytnou podmínkou apoštolátu. Nakolik se cítíme jako 
laici povoláni k šíření světla evangelia ve společnosti, která je obestřena 
temnotou neznalosti a výslovných bludů, natolik jsme zavázáni ke studiu 
v užším slova smyslu, ke kterému potřebujeme knihy, přednášky, internet 
a v ideál ním případě také naše společenství.

„Mezi různými službami, které má [církev] poskytovat lidstvu, je jedna, 
za kterou je zcela zvláštním způsobem odpovědná: je to služba pravdě… Spo-
lečenství věřících se účastní společného úsilí lidí o dosažení pravdy.“ – „U sou-
časného člověka, a to nejen u některých filozofů, [se vyskytují] postoje všude 
rozšířené nedůvěry k velikým poznávacím schopnostem člověka. S falešnou 
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skromností se člověk spokojuje s částečnými nebo prozatímními pravdami, aniž 
by se pokoušel klást radikální otázky po smyslu a posledním základu lidského, 
osobního a společenského života.“ – „Člověk… totiž nemůže zakládat svůj ži-
vot na pochybnosti, nejistotě nebo lži; taková existence by byla stále ohrožována 
strachem a úzkostí. Lze tedy definovat člověka jako toho, kdo hledá pravdu.“ 
(Fides et ratio, 2, 5, 28)
 
Otázky k diskusi:
1) Jaké místo v mém životě zaujímá studium? Řeším to vůbec? Kde na to 
vzít čas, energii, motivaci?
2) V jakém poměru je u křesťana poznání, víra a láska? Co je víc a co je cí-
lem? Dá se dojít k poznání Božích věcí i bez studia? Za jakých podmínek? 
3) Mám nějaký studijní plán? Jak začít a jak se zorientovat v nabídce 
literatury?
4) Odpovídá mé nasazení v apoštolátu mému studiu? Nehlásám někdy 
spíš svoje domněnky a pocity než pravdu? Když narazím v diskuzi na ně-
jakou nejasnou otázku, donutí mě to nastudovat si ji z dostupných zdrojů?

Písmo: Př 1, 20–22; Mdr 9, 1–11; Lk 6, 38–39

Světec: bl. Jan z Vercelli

Literatura:
Encyklika Jana Pavla II. Fides et ratio
Timothy Radcliffe: Proč být křesťan (kap. Společenství pravdy) 

Křesťanství by naší společnosti mělo připomínat naši zasutou touhu po pravdě 
a doprovázet ji při hledání. Ale dokážeme to dělat přesvědčivě jen tehdy, pokud 
budeme sami vystupovat jako poutníci, kteří neznají všechny odpovědi předem. 
Křesťanští představitelé budou mít větší autoritu, když budou častěji říkat „nevím“. 
Musíme vystupovat jako ti, kdo nejen poučují druhé, ale zároveň se učí od nich. 
Církev musí mít odvahu hlásat svá přesvědčení, ale také pokoru učit se od jiných 
lidí. Fyzik Niels Bohr napsal, že „opakem pravdivého výroku je nepravdivý výrok, 
ale opakem hluboké pravdy může být jiná hluboká pravda“. Benedikt XVI. si jako 
mnichovský arcibiskup vybral na erb mušli. Ta upomíná na svatého Augustina, 
když kráčel po mořském břehu a prohlásil, že svými slovy nemůžeme obsáhnout 
plnou pravdu o Bohu, podobně jako nemůžeme mušlí obsáhnout moře. Augustin 
napsal: „Kdo si myslí, že v tomto smrtelném životě člověk může natolik rozptýlit 
mlhy obrazotvornosti, aby získal nezastřené světlo neproměnné pravdy…, nechápe 
ani co hledá, ani kdo je onen hledající.“ (Timothy Radcliffe, Proč být křesťan)

PŘÍLOHA – ČODLF
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MS Olomouc

Naše slavnost obláčky a slibů vyšla le-
tos na svátek Narození Panny Marie. 
Po společné modlitbě ranních chval 
v sále kláštera následovala bohosluž-
ba v kostele. Hlavním celebrantem byl 
náš řádový asistent otec Savio Řičica 
a spolu s ním koncelebroval otec To-
máš Didymos Klíč, farář v Rokytnici 
u Přerova a člen Sdružení kněží a jáhnů 
sv. Dominika.

V průvodu kráčeli jedna postulant-
ka, dvě sestry a jeden bratr, čtyři hlavní 
postavy dnešní slavnosti.

Nejprve přišla přede mší svatou na 
řadu obláčka, při níž jsme přijali za no-
vicku a členku našeho sdružení Annu 
Smětalovou, která obdržela jméno Ka-
teřina Sienská.

Pak začala sváteční bohoslužba, 
v jejímž průběhu složili slib další tři členové našeho sdružení: Alena Josefi-
na Bakhita Marková časný slib na 3 roky, Marie Anna Mohaplová doživot-
ní slib, stejně jako Jan Antonín Hausner, kterému s ohledem na jeho věk 
(84 let!) a zdraví povolil otec provinciál složit hned po noviciátu věčný slib.

Po mši jsme ještě v kostele zazpívali s radostí a vděčností v srdci Salve 
a O Lumen a přesunuli se do sálu kláštera. Sestra Markéta Tomečková nás 
informovala o nočním modlitebním procesí na Hostýn, jež pořádalo spo-
lečenství Večeřadla v Křenovicích proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a na 
podporu tradiční rodiny. V poledne jsme se pomodlili sextu a následovalo 
agapé. Setkání jsme pak zakončili modlitbou růžence.

Jiří Reginald Machačík
(kráceno)

5. pražské sdružení

V sobotu 25. srpna jsme přijali do sdružení dva nové členy: Jaroslava z Ústí 
nad Labem, který dostal řádové jméno Bernard (z Clairvaux), a Vegarda 
z Osla, jehož patronem se stal prorok Jeremiáš. Oba jsou velkou nadějí pro 
rozkvět našeho sdružení, každý jiným způsobem. Oba srdečně vítáme! 
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Možná se ptáte, kde se vzal v pražském sdružení Nor. I my se podivu-
jeme; snažili jsme se ho vší silou nasměrovat do sdružení v Oslu, ale nepo-
dařilo se to. Zdá se, že svatý Dominik na to má jiný názor… Ale od začátku:

Pro Vegarda a jeho ženu Inger nejsou Čechy terra incognita. Jezdí sem 
od osmdesátých let, nejprve jako ilegální misionáři, potom jako legální mi-
sionáři, nyní jako přátelé. V 80. letech minulého století byli tito mladí lute-
ráni vysláni, aby do zemí východního bloku pašovali náboženskou literaturu 
a podporovali mladé křesťany ve víře. Byli součástí velké misie směrované 
za „železnou oponu“, která vydávala Bible v nejrůznějších jazycích světa. Pů-
sobili především v Polsku a Československu. Misie byla oboustranná: jezdili 
pak také po celém Norsku a podávali zprávy o tom, jak se žije v totalitních 
zemích. Při jedné z návštěv Československa se Božím řízením setkali při 
pontifikální mši s dvěma děvčaty, rodnými sestrami Terezií a Pavlou, kte-
ré s hrůzou pozorovaly jejich bezstarostné rozdávání pašovaných Biblí mezi 
mladými. Vysvětlily jim, co je čeká, když vzbudí pozornost přítomných es-
tébáků, a pozvaly je raději k sobě domů :-) – Terezie je dnes dominikánská 
mniška, sestra Josefa Strettiová z Lysolaj, a její sestra je členkou komunity 
Chemin Neuf. – Rodiče byli poněkud překvapeni, ale hosty (celkem 8 lidí) 
ochotně přijali a ubytovali. Až v průběhu večera se dozvěděli, kdo vlastně tito 
lidé jsou: misionáři. To ovšem znamenalo velké nebezpečí, ale zároveň vel-
kou výzvu. Druhý den se v bytě konalo improvizované setkání s mnoha mla-
dými lidmi z různých církví. Tyto kontakty pak léta pokračovaly a prohlu-
bovaly se. Konaly se misijní konference, nejdřív tajně (na chalupě u Strettiů 
v Jizerských horách a ve Švédsku pro ty, kdo měli to štěstí a dostali vízum), 
po převratu už legálně v Českém Ráji. Během těchto let se stala podivuhodná 
věc – Panna Maria Vegarda nasměrovala do katolické církve.

Vegardovo misijní působení po pádu železné opony postupně ztrácelo 
význam, ale přátelství s Čechami a Čechy pokračuje. Každoročně zde trá-
ví se svou ženou Inger dovolenou. Vegard je upoután na invalidní vozík, 
špatně vidí a jeho zdravotní stav mu už nedovoluje aktivně působit. Podle 
jeho vlastních slov se však prohlubuje jeho touha odevzdat se cele Bohu. 
Jeho žádost o vstup do dominikánské rodiny je projevem této touhy, jakési 
stvrzení jeho celoživotního apoštolského poslání. Když jsme vyslechli jeho 
příběh, uvědomili jsme si, že nám Bůh posílá už hotového apoštola, zralého 
člověka, který chce s naší rodinou sdílet nejen své apoštolské zkušenosti, 
ale především svou niternou víru a plody svého utrpení. V neposlední řadě 
je přijetí cizince jakýmsi symbolickým „překročením hranic“, které je pod-
statným prvkem dominikánského charismatu. Kéž tuto nabídku dokážeme 
pochopit a přijmout.

S. M. Josefa Strettiová, Eva Imelda Fuchsová

LAICI
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V roce 2016 vyhlásila kapitula laiků Čtyřletou duchovní obnovu domini-
kánské laické formace. Okruhy i jednotlivá témata studijních textů jsou 
pravidelně publikovány v OPusculu a tím se dostávají do zorného úhlu celé 
dominikánské rodiny. Letos je ČODLF zaměřen na studium, intelektuální 
práci a na práci jako takovou (organizace času, uspořádání života ad.). 

Pro člověka dnešní doby může být v této oblasti největší překážkou 
marginalizace disciplíny, přehlcenost, beznaděj a vyčerpání. To vše nás ob-
jektivně tlačí do kouta. OPusculum by rádo rozšiřovalo a obohacovalo stu-
dijní texty ČODLFu o další rovinu – pohled starší generace kongregačních 
sester dominikánek. Konkrétně se jedná o sestry z komunity ve Střelicích 
u Brna, z nichž většina neměla po značnou část produktivního věku mož-
nost ovlivnit to, zda se budou, či nebudou věnovat intelektuální práci. Ta-
ková možnost pro ně za totality prostě neexistovala. Všechny bez výjimky 
musely přerušit svá studia, některé i na univerzitách. Pracovaly v odvět-
vích, ke kterým neměly žádný vztah (továrny) anebo k nim primárně netíh-
ly (charitní domovy, ústavy). Co pro tyto dominikánky, ukované v pro nás 
nepředstavitelných podmínkách, kde hrála velkou roli oběť, znamená stu-
dium, intelektuální a manuální práce či tvorba? Jak dokázaly v tak krizové 
době, kdy byly do kouta nejen natlačeny, ale přímo v něm rozdrceny, zůstat 
dominikánkami? Odpovědi se budou zračit v rozhovorech, které zprostřed-
kovává noviciát, jenž sídlí rovněž ve Střelicích.

Intelektuální povolání (září) a Ctnosti a charakter katolického 
intelektuála (říjen) se SM. Slavomírou Měřičkovou OP (*1930)

Ve studijních textech na září je uvedeno, že kázeň některých zaměstnání, 
kdy na studium zbývá méně času, je vlastně výborná škola. Méně času – 
více soustředění, poznáte jeho cenu a lépe ho pak využijete. V roce 1950 
jste byla spolu s ostatními sestrami vyvezena z kláštera a tím vás ošidi-
li o čas na studium. Místo toho jste musela roky pracovat v továrnách 
u strojů. Byla v těchto těžkých podmínkách možnost rozvíjet nějak intelekt 
studiem? Měly jste s sebou nějaké knihy?

Co jsme si vzaly, když nás vyvážely, to jsme měly. Každá měla pár svých kní-
žek, ale jinak zůstalo všechno v klášterech. V továrnách jsme měly přede-
vším Písmo svaté. Vstávaly jsme hodně brzy, pomodlily jsme se mariánské 

Paměť kongregace a ČODLF

ROZHOVOR



׀ 16 ROZHOVOR
Fo

to
: S

es
tr

y 
do

m
in

ik
án

ky

hodinky, nasnídaly se 
a spěchaly na autobus 
z Dolního Lánova do 
Starého Města u Trut-
nova. Po cestě autobu-
sem to byl čas, který 
se dal využívat k roz-
jímání. Nakonec všec-
ko, i to málo, co jsme 
si stihly přečíst, třeba 
jen krátký úryvek, nás 
obohatil. Záleží potom 
na každém člověku, ko-
lik z toho získá. V hluku 
těch strojů jsem si ří-
kala, že to byl nejkrás-
nější čas, kdy mohl být 
člověk při mechanické 
práci s Pánem a modlit 
se. Čas na studium ne-
byl, ale na modlitbu by 
čas měl být vždy.

Bylo mezi vámi spousta starších sester profesorek, mohly jste od nich čer-
pat? Jak ony snášely nové podmínky?

Bylo to možné jen na malé chvíle. To jsme četly především duchovní knihy 
a také jsme se učily církevní latinu a němčinu. Ani ne o rok později nás, 
nejmladší, od starších sester oddělily. V naší skupině jsme byly jen sestry 
do 30 let. Komunisté si mysleli, že nás rozloží, když nás nebudou ovlivňovat 
starší sestry. Sestrám učitelkám bylo jistě líto, že nemohou učit, to je muse-
lo bolet, protože chtěly předávat.

Byla nějaká jiná možnost, jak se dále vzdělávat v duchovních věcech?

Byly jsme hodně izolované. Ve Svobodě nad Úpou nám dával místní pan 
farář Ladislav Kubík tajně exercicie. Referentka nějak vytušila, že se něco 
děje, a on musel jít z farnosti okamžitě pryč. To jsme těžce nesly. Místo toho 
se nás komunisté snažili vzdělávat po svém. Musely jsme chodit do kultur-
ní místnosti, kde nám referentka četla z novin. Jednou také četla něco ha-
nebného na Svatého otce. My jsme povstaly a prohlásily: „Paní referentko, 
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my takové řeči na Svatého otce poslouchat nebudeme. Svatého otce máme 
v úctě a lásce.“ A odešly jsme. Byly jsme rebelantky. Překvapily jsme ji, že 
jsme měly takovou odvahu. 

Pak jsme byly stále zvané na velká školení, abychom si usnadnily práci, 
aby to byla práce bezpečná. Několikrát jsme tam šly, ale bylo to jen politické 
školení. Některé sestry podřimovaly a ten učitel z toho byl takový nervózní: 
„Chudinka, asi není vyspaná.“ Domluvily jsme se, že na školení už chodit 
nebudeme. Na celou továrnu byl slyšet rozhlas, který stále jel, celou smě-
nu se mluvilo a poslouchalo nebo neposlouchalo. Když mělo být školení, 
z rozhlasu jsme slyšely: „Ať se sestry dostaví na školení, je to bezpečnostní 
školení, dostavte se!“ V soukromí nám potom vyhrožovali, že zavřou před-
stavené, když tam nebudeme chodit. Ale my jsme nešly.

V roce 1981 jste byla poslána do kadaňské komunity. Několik měsíců po 
vašem příchodu proběhla ve vašem domě rozsáhlá domovní prohlídka, 
protože existovalo podezření, že přepisujete a rozmnožujete zakázané ná-
boženské texty. Jak to probíhalo?

Bylo něco malinko po poledni (27. října 1981), když přiběhla sestra a řekla 
mi: „Pojďte prosím k bráně, je tam tolik lidí, i psi!“ Šla jsem a říkala jsem si: 
„Co se to bude dít?“ U brány v klášteře byla skupina lidí, zvláště mužů. V je-
jich čele stála žena, připadala mi jako esesmanka, takové upnuté kalhoty, 
vysoké boty a kratší kožený kabát. Na její pokyn jsme se začaly shromažďo-
vat v jedné místnosti. Tehdy nás bylo v Kadani asi 90 sester. Tou dobou už 
ale po klauzuře běhali muži a zapečeťovali vstupy na půdu. Řekla jsem jí: 
„Prosím vás, my ještě vůbec nevíme, o co jde, a po klauzuře už se pohybují 
muži, jak je to možné?“ To bylo bez reakce. Když jsme se tedy shromáždily, 
ležící sestřičky zůstaly samozřejmě na pokojích, ukázala nám příkaz k do-
movní prohlídce a vyzvala nás k vydání ilegálních tiskovin. Řekly jsme: „My 
žádné ilegální tiskoviny nemáme. Máme cyklostyl, na kterém si tiskneme 
Liturgii hodin pro naši potřebu. O tom Charita v Praze ví.“ Tehdy jsme totiž 
patřily pod Charitu. Měly jsme také ještě malý starý cyklostyl, na kterém 
jsme tiskly noty pro liturgické zpěvy, ale získat papír pro tisk bylo vždy vel-
mi pracné. Příslušníci tajné policie se rozdělili do tří nebo do čtyř skupin po 
dvou mužích a chtěli začít s prohlídkou domu. Ohradily jsme se, že s každou 
skupinou půjde sestra. Vyhazovali knihy na zem a pak je odnášeli do aut. 
Když brali knihy v kostele a vše fotografovali z kazatelny, sestra Fulgencie, 
která byla s nimi, se rozplakala. Vzali nám úplně všechno, oba cyklostyly, 
psací stroje. Času měli dost, prohlídka trvala do dvaceti jedna hodin ve-
čer a další celý den (od rána do osmnácti hodin). Hlídali nás i v noci, po 
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chodbách chodili vojáci se psem. Na poslední chvíli jsme se snažily ještě 
něco schovat. Zanedlouho jsem se dozvěděla, že přepadení naší komunity 
v Kadani souviselo s razií v Charitním domově na Moravci, kde byly naše 
kontemplativní sestry. 

Jakým způsobem jste mohly v takových podmínkách ještě něco schovat?

Sestra Liborie, tenkrát už důchodkyně, se celé dny věnovala přepisování 
a rozmnožování. Byla nemocná, polehávala, a tak si schovala do postele pod 
peřinu psací stroj. Při prohlídce ji vyzvali, aby vstala, ale ona to odmítla. 
Takže na ten stroj nepřišli. V jejím pokoji bylo také ještě několik knih. Sest-
ra Teodora a Zdislava je večer naskládaly do kbelíku a několikrát se podaři-
lo knihy odnést tam, kde již prohlídka proběhla. Obsah uchránily tvrzením, 
že sestřičce není dobře a že zvrací. Sestry byly odvážné. Prohlídku mého 
pokoje provedli až druhý den, tak jsem v noci pálila v kamnech, co se dalo, 
až byla kamna úplně zanesená.

Co se dělo dále se zabavenými knihami? Dostaly jste je někdy zpět?

Našli nám skoro všechno a odvezli to, kdoví kam. Opakovaně jsme psaly 
panu prezidentovi Husákovi, Štrougalovi, prostě hleděly jsme, aby nám ty 
knihy vrátili. Hlavně Liturgii hodin, ale nic to nepomohlo. Pět let jsme cho-
dily po soudech. Doprovázela jsem sestru Rostislavu, která se starala o tisk 
a vázala knihy. Odsoudily ji na 4 roky podmíněně. Říkala jsem, že když 
vidím soudní budovu, nemám ani slinu v ústech, jak to člověka vysávalo. 
A znovu se mi to připomnělo, když jsem jela se sestrou Teodorou do Plzně 
na soudní přelíčení s o. Dominikem Dukou. Otce Dominika přivedla eskor-
ta v poutech a on nám požehnal. Přesto, že soud byl veřejný, místa obsadili 
ti stejní muži, kteří u nás dělali prohlídku. Zůstali jsme i s o. Vítem Benešem 
na chodbě a modlili jsme se.

Rozmnožovaly jste knihy jen pro své potřeby? Z jakého důvodu jste se vy-
stavovaly takovému nebezpečí, když jste věděly, že je to protistátní činnost?

Představení se pro nás snažili něco získávat, abychom neustrnuly. Po Dru-
hém vatikánském koncilu byla obnovená liturgie hodin a my jsme měly ve-
likou touhu mít breviář a modlit se s církví. Nic takového ale nebylo k dostá-
ní, a tak jsme na tom pracovaly. Byla to ale velká práce, když se na to člověk 
zpětně podívá. Na přepisování jsme my mladší čas neměly, ošetřovaly jsme 
starší sestry. Dělaly to sestry důchodkyně. Byly sice už staré, ale chtěly být 
užitečné, podle možností. Je za tím vidět snaha sester, abychom mohly du-
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chovně růst. Pro naše kongregační účely to byly především liturgické knihy 
a menší knihy modliteb. Tiskly jsme je i pro naše bratry. 

Skoro všechno nám ale při prohlídce vzali a zachránily jsme jen několik 
knih. Breviáře nám potom poslaly sestry z jiných domů, které měly navíc. 
Vzpomínám si, jak jsem při soudu předsedajícímu řekla: „Pane doktore, to 
je Žaltář, ten každý den třikrát potřebujeme.“ A on mi odpověděl, že to není 
Žaltář, ale Liturgie hodin, protože je to na tom napsané. Ale na každé strán-
ce bylo jinak napsáno Žaltář, jen na té titulní bylo Liturgie hodin. 

Bylo možné i nějak reagovat na aktuální dění v univerzální církvi?

Ano, především jsme chtěly být informované, co nám přináší Druhý va-
tikánský koncil. Odposlouchávaly jsme Vatikánský rozhlas, kde vysílali 
i v češtině a četli jednotlivé koncilní dokumenty. Sestry toto vysílání na-
táčely na magnetofonové pásky, přepisovaly na stroji a rozmnožovaly přes 
průklepový papír. Velký význam pro nás měl dekret Perfectae caritatis, 
apoštolská exhortace Evangelica testificatio a mnoho dalšího.

A kromě liturgických knih a církevních dokumentů jste tiskly i další věci… 

Množily jsme od V. Renče Májová na strunách mříží a Popelka nazaretská. 
Dále jsme rozmnožovaly takový čtivý a nádherný životopis sv. Dominika 
Domengo. Z dominikánských knih to byl také Dialog sv. Kateřiny Sienské, 
Knihy modliteb sv. Kateřiny Sienské. Také jsme sestavily knihu s přednáš-
kami o. Reginalda Dacíka, rozmnožily třídílné Dějiny Řádu kazatelského 
a další a další.

Co jste s těmito knihami dále dělaly?

Snažily jsme se jich co nejvíce rozdat. Tím jsme chtěly evangelizovat a vzdě-
lávat lidi, aby se také mohli něčeho krásného chytnout. Když přišla nějaká 
návštěva, různí kněží, příbuzní, tak jsme jim je dávaly. Ale v tom rozdávání 
jsme byly opatrné, věděly jsme, komu to můžeme dát. Brali si to od nás také 
bratři.

Jednou jsem jela autem s kadaňským panem farářem o. Janem Kozá-
rem do Broumova. Auto bylo plně naložené knihami Domengo. Knihy byly 
v kufru i na zadních sedadlech. Vezli jsme je našim sestrám, aby je mohly 
rozdávat lidem a tak vešly ve známost. Ale to jsme trnuli. Kdyby nás zasta-
vili! Celou cestu jsme se modlili. Naštěstí nás nikdo nezastavil a knihy jsme 
dopravili bez problémů do Broumova.

ROZHOVOR
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Poslední otázka: Napadlo vás někdy během těch let nesvobody, že byste 
chtěla studovat? 

I mě to napadlo. Říkala jsem si, že by mě představené možná ještě daly 
na studium a že bych třeba učila. Ale vždy jsem řekla: „Pane, dala jsem Ti 
všechno.“ Dál jsem se snažila tím nezabývat, na co toužit po něčem, co bylo 
nedosažitelné? Prostě jsem ten život dennodenně brala tak, jak to šlo.

Sestře Slavomíře mnohokrát děkuji za příjemný a zajímavý rozhovor a za 
ochotu vzpomínat a předávat dál.

s. Vincenta OP

Tak se mi stýská po studiu
jak ptáku po létání,
když v kleci zavřen je
a jarní větřík vhání
sem vůni lesů, lučin rozkvetlých…
Tak se mi stýská po poznání,
jež duch můj jako rozkoš miluje!

To poznání je duchu rozkoší, 
je stromem zakázaným,
neb klec je zavřena
tvrdými mřížemi. 
Ach, někdy těžce doléhá to odříkání,
když zvenku čerstvý vzduch
sem svěžest jara vhání
a v žilách svěží krev
a jarní život v ní!

Autor: SM. Dominika Řepová OP, sbírka Továrno v horách 
Báseň „Tak se mi stýská po studiu“ vznikla zřejmě mezi lety 1950–1955 
v některé ze severočeských továren, kudy sestry prošly. Sestra Dominika se 
narodila roku 1923, na PU v Olomouci studovala latinu a češtinu, studium 
přerušeno v roce 1950, dokončila ho roku 1971. Podílela se na Bognerově 
překladu liturgických textů.

ROZHOVOR
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Když Ježíš mluví ke svým učedníkům 
o Božím království, používá různá při-
rovnání. Čemu se podobá Boží království 
a k čemu je přirovnám? Stejně tak i my se 
můžeme pokusit najít několik podoben-
ství o růženci: Čemu se podobá růženec 
a k čemu ho přirovnám?

Růženec může být nejprve přirovnán 
k určitému druhu nebeské WiFi, která mi 
umožňuje být k Bohu připojen, ať jsem 
kdekoli: když jdu po ulici, jedu v tramva-
ji nebo v autě; když někde čekám, nebo 
v průběhu krátké přestávky… Ona Mp3ka 
není jediným prostředkem, jak se zabavit! 
A pak, je to tak prosté – vždyť deset prstů máme s sebou vždycky.

Růženec také může být záchranným lanem pro náš život modlitby. Když 
se nemůžeme soustředit, je pevným základem, o který se lze opřít. Když 
nevíme, jak se modlit, růženec naši modlitbu znovu zaměří k tomu nejdůle-
žitějšímu: Ježíši Kristu, Synu Božímu, který se narodil, zemřel a vstal z mrt-
vých pro naši spásu.

Růženec je také podobný albu fotek z Ježíšova života, které si prohlí-
žíme společně s jeho Matkou. Jak nesmírně jsou cenná její vysvětlení pro 
toho, kdo chce opravdu znát jejího Syna!

Růženec můžeme také přirovnat ke kvalitnímu turistickému průvodci, 
který nás nenechá bloudit a navštěvovat nezajímavá a nedůležitá místa, ale 
vede nás přímou cestou k tomu, co opravdu stojí za to, k tomu nejpodstat-
nějšímu: a tím jsou tajemství života našeho Pána a Spasitele. A je to právě 
tento aspekt – rozjímání tajemství Kristova života –, který z růžence dělá 
modlitbu vpravdě kontemplativní.

Zkrátka, růženec je jedinečný způsob, jak vstoupit do Mariiny školy 
a trpělivě tak růst v poznání jejího Syna. Podle jejího příkladu všechno to 
pečlivě uchovávat v srdci a rozvažovat o tom.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, ukaž nám svého Syna 
a veď nás k němu: nyní, i v hodinu smrti naší.

Výňatek z francouzského kázání fr. Filipa OP
(překlad fr. Gabriel OP)

Růžencová podobenství 
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Misie je poslání, misionáři jsou ti, kteří 
jsou posláni. Misie je úkol, zadání a mi-
sionáři jsou ti, kteří se nechali poslat jen 
podle pokynů samého Krista. Úkoly a za-
dání mívají rozmanitý obsah a uskutečňují 
se rozmanitým způsobem. Při křesťanské 
misii se jedná o účinné přiblížení Spasitele 
člověku, který se ani nemusí domnívat, že 
Spasitele potřebuje. Misionáři svou misii 
vykonávají tak, aby bylo stále více zřej-
mé, že člověk, který Krista nezná, ještě se 
k němu nepřiblížil z různých důvodů, by se 
jednou mohl cítit ochuzen o toto poznání. 
Protože jsou misionáři jistými nadšenci 
pro Krista a ze vztahu k němu překypují 
štěstím a radostí, toto štěstí a radost chtějí 

v plné bohatosti dopřát i ostatním. V žádném případě se tedy nejedná o trik, 
že by se předkládaly lákavé a svůdné nabídky křesťanských zásad života. 
Křesťanské hodnoty, Kristova životní pravidla se nikdy nesmějí vyprodá-
vat v tzv. obchodech „z druhé ruky“, ani nejsou skryty pod pulty trhových 
stánků, stejně tak ani ve skleněných vitrínách obchodních supermarketů. 
Křesťanství je život. Křesťanská víra je každodenní užitečné a radostné pře-
konávání sama sebe po vzoru Ježíše Krista, aby klima ve světě lidí bylo dý-
chatelné, přátelské a vlídné. Jakákoli nálepka náboženského fanatismu je 
zcela cizí křesťanským misiím a na hony je vzdálená propagandě, lanaření, 
takříkajíc chytání lidských duší na udičku či pod pokličku.

Misionář nestojí proti těm, ke kterým mluví, aby jim evangelium hlásal 
jako nadutý školometský pedant stojící nad svými žáky, jako by to byli jeho 
poddaní. Misionář se vmísí do společenství lidí jako jeden z nich, a upro-
střed nich evangelium Kristovo ohlašuje slovem i svým životem. Poslucha-
či mají svého misionáře stále na očích, vydává přece svědectví, a misionář 
přítomný mezi nimi vnímá jejich radosti a strasti, soucítí s nimi v jejich 
bolestech a trápeních přesně tak, jak to dělával sám Ježíš a jak je to ale-
spoň ve výstižné zkratce v Bibli zachyceno. Není a nemůže tam být úplně 

Slovem i životem
Z kázání Mons. Jana Baxanta na zahájení misií v Ústí nad Labem
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Z nabídky nakladatelství Krystal OP

Tomáš Akvinský:
O Boží moci III
Quaestiones Disputatae De potentia předsta-
vují mimořádné metafyzické dílo v rámci To-
mášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové 
formulace, bez jejichž soustavného promýšlení 
a domýšlení nepronikneme nejen do Tomášovy 
syntézy, ale nedokážeme ani sami rozvíjet křes-
ťanské pojetí stvoření a evoluce světa v součas-
ných podmínkách. Dílo vznikalo v Římě v letech 
1265–1266, a badatelé se dokonce domnívají, že 
jde o jakési průzkumné texty před závěrečnou re-
dakcí první části Sumy teologie, především otá-
zek 75–89. Poslední díl překladu QD De potentia 
přináší otázky 5 a 6, které se zabývají problemati-
kou bytí a zázraků.

brož., 328 s., cca 360 Kč

Plánovací kalendář 2019
Český národní a řádový provinční kalendář s in-
formacemi o mešních čteních na každý den. For-
mát A6, uspořádání po týdnech, prostor pro den-
ní záznamy, kroužková vazba.

brož., cca 130 s., 110 Kč

 LECTIO & PRAEDICATIO

všechno, nestačily by na to knihy všech knihoven, jak je též v Bibli pozna-
menáno… 

Misijní tón misionářů nemůže znít rozháněním a odháněním, ale shro-
mažďováním a přiváděním ztracených nazpět domů. Misionář nevyhrožuje 
ani nesvolává tresty, upozorňuje na nebezpečí a varuje před infekcí chorob 
hříchů. Především však s laskavou tváří a otevřenou náručí nabízí, ne pod-
bízí, spásu, která je v Kristu.

Mons. Jan Baxant
celý text na http://misie.op.cz
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Co už se nestihlo, nevešlo nebo co by vás ještě mohlo zajímat:

• (Bez)nadějné mosulské vyhlídky přibližuje irácký dominikán Michaeel Najeeb OP
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27950

• záznamy z knižních salónů nakladatelství Krystal OP najdete na kanálu YouTube 
Řádu bratří kazatelů (zatím dva nejžádanější: Timothy Radcliffe: „Ponoř se“ a To-
máš Akvinský: „Boží prozřetelnost a předurčení“)

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

• program poutí v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy
   http://www.zdislava.cz/program-pouti/

• podzimní akce platformy Dominikánská 8
http://www.dominikanska8.cz/

• Salve 1–2/2018: Amoris laetitia – tisková zpráva  ׀  http://op.cz/?a=1&id=771
editorial  ׀  https://salve.op.cz/






