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׀ 2

o jedné červencové neděli ke mně promluvil ústy 
proroka sám Pán. Tak se stane s mým slovem, 
které vyjde z mých úst – nevrátí se bez účin
ku, ale vše, co jsem chtěl vykoná a zdaří se mu, 
k čemu jsem ho poslal (Iz 55, 11). Je to velká útě-
cha pro kazatele. Boží Slovo má sílu samo v sobě. 
Jeho plodnost nezávisí na žádné vnější okolnosti. 
Zdaří se mu, k čemu bylo posláno. Neomylně. 
Bez výjimky.

Svědkem této efektivity Božího Slova jsou zá-
kladní události dějin spásy. Na počátku Bůh tvoří 
svým všemohoucím slovem. Všechno, co vyřkne, 
se stane. Z ničeho. A pak, když se naplní čas, po-
sílá na svět své Slovo, Syna, který neodvratně 
dokoná dílo, které mu Otec svěřil (Jan 17, 4). 
Jeho výkupná smrt na kříži není omyl, něco, co 
se vymklo kontrole. Tajemně se v ní uskutečňuje 
Otcovo Slovo, jeho vůle: Tak se stane s mým slo
vem, které vyjde z mých úst: nevrátí se bez účin
ku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, 
k čemu jsem ho poslal.

Pro nás z toho plyne velká svoboda. Já jsem 
zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dává vzrůst (1 Kor 
3, 6). Jistě – pracovat, hledat vhodné formy pro 
předávání radostné zvěsti evangelia, prohlubovat 
svůj vztah s Pánem – to vše je třeba dělat. Ale růst 
dává Pán. To on dává život. My jsme jenom jeho 
nástroje, služebníci neužiteční.

Boží Slovo je plné života a síly (Žid 4, 12). 
Poděkujme Pánu, že můžeme být jeho nositeli 
v tomto světě a někdy také svědky jeho stvořitel-
ského a vykupitelského působení v srdcích lidí.

fr. Gabriel OP

ÚVODNÍ SLOVO

Milí čtenáři OPuscula,

Děkujme Pánu, 
že můžeme být jeho 
nositeli v tomto 
světě a někdy 
také svědky jeho 
stvořitelského 
a vykupitelského 
působení v srdcích 
lidí.
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Zdislava inspiruje, spojuje a pomáhá

„Vstane z mrtvých, svaté město Jeruzalémské…“ Připadám si jako ten po-
matený mnich, nejspíš dominikán, kterého svatá Zdislava podle legendy 
uzdravila a kterého ve filmu V erbu lvice jako svou poslední životní roli 
zahrál Josef Kemr. Svatá Zdislava nejen uzdravovala pomatené: její pří-
nos spočívá především v tom, že inspiruje a spojuje. Inspirovala více herců 
a sjednotila je ke společnému dílu jmenovaného filmu. Inspiruje a spojuje 
celou dominikánskou rodinu a nejen ji: mnoho dalších. A u nich začněme.

Nedávno byly v Jablonném v Podještědí vyhlášeny výsledky již pátého 
ročníku výstavy V srdci paní Zdislavy. Další desítky dětí, ze severních Čech 
i odjinud, znovu výtvarně vyjádřily, kým pro ně je tato světice. Inspiruje 
a spojuje.

Byla milující manželkou a matkou, uzdravovatelkou nemocných a po-
mocnicí chudých. Svou horlivostí pro zdraví duše i těla předčila již ve své 
době dominikány, jimž pomáhala zakládat kláštery. Svým zápalem pro lás-
ku k Bohu a k bližnímu ukazuje cestu mnohým. Augustinovo „miluj a dělej 
co chceš“ její život vyjadřuje asi takto: „miluj své blízké, chudé a potřebné, 
a při tom měj Boha na prvním místě.“

Fo
to

: F
r.

 Š
im

on
 O

P



׀ 4

A proto spojuje celou dominikánskou rodinu. Sestry zdislávky, které 
nosí její jméno a které zasvěcují svůj život službě nemocným, chudým, ne-
vzdělaným. Dominikánští laici, kteří následují její lásku ve svých rodinách, 
v práci, svědectvím ve světě mezi nevěřícími a hledajícími. Sestry z České 
kongregace dominikánek, které v mnoha službách následují svatou Zdisla-
vu, předávají radost těch, kdo se řeholními sliby zasvětili Kristu pro růst 
jeho království a ukazují svatou Zdislavu jako vzor mladým lidem, zvláště 
dívkám. Sestry mnišky ve svém životě ve skrytosti, zasvěceném v první řadě 
modlitbě, vzývají svatou Zdislavu jako patronku rodin, jako přímluvkyni 
nemocných. A nakonec pro samotné bratry je svatá Zdislava stále velkou 
pomocnicí už tím, že je motivuje, aby vytrvali dál ve svém životě a službě 
tady, v české kotlině… Posílá jim mnohé pomocníky. A proto si ji vyvolili 
za hlavní patronku. Tato patronace, schválená Kongregací pro bohoslužbu 
a svátosti 2. května 2019, byla vyhlášena na hlavní pouti 30. května 2020. 
A spojuje všechny ty bratry dominikány, kteří se ke svaté Zdislavě utíkali.

Otec Ambrož Svatoš, který byl čtyřicet let provinciálem, pracoval během 
komunismu na její kanonizaci, spolu s otcem Jindřichem Gajzlerem, odváž-
ným apoštolem Jablonného a jeho širokého okolí. A jak hned nevzpomenout 
na otce Františka Švercla… S těmito bratry, kteří nás již předešli na cestě do 
nebeského Jeruzaléma, však úcta, inspirace a troufám si říci – spolupráce – 
se svatou Zdislavou neskončila. Ona dál inspiruje, spojuje a pomáhá.

fr. Lukáš Fošum OP

ZDISLAVSKÉ JUBILEUM
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Misie ve Stráži pod Ralskem letos proběhly v týdnu od 5. do 12. července, 
a to podle hesel „neboj se, malé stádce“ nebo spíš „žeň je hojná, ale dělníků 
je málo“. V přibližně desítce misionářů (nepočítaje členy Tov Tody, kteří 
přijeli jen na koncert) byli i bratři Pavel, Václav, Metoděj a Lukáš a sest-
ry Krista a Roberta. Čtyřtisícová Stráž pod Ralskem sice byla v minulosti 
evangelizována Antiochií, ale počty farníků mají navzdory číslům plnosti 
(12 místních na nedělní a 7 na všednodenní mši) do plného kostela daleko. 
Těžba uranu a s ní spojené vzpomínky na rozkvět v éře komunismu, ale 
i věznice a přítomnost mnoha propuštěných (a ne vždy zcela napravených) 
vězňů, to vše komplikuje život a zvlášť život z víry v tomto městě. Naštěstí 
Boží slovo těmito překážkami spoutáno není.

Pro mě byl klíčem k této misii článek Davida Macaira OP o charisma-
tickém rozměru kázání. Duch svatý působí v každé evangelizaci od začátku 
do konce, od přípravy všech zúčastněných přes slovo evangelizátora a jeho 
přijetí evangelizovaným až po budoucí růst takto zasetého semena víry. 
Spolupráce s milostí snahou o co nejlepší výkon je důležitá, ale na mně to 
stojí jen z malé části – důležitější je Duch svatý, takže můžu směle hlásat 
bez přehnaných obav z vlastní slabosti nebo z hlásání sebe samého.

K tomuto teoretickému povzbuzení se hned na začátku přidalo uvedení 
do praxe. Kvůli víc než hodinovému zpoždění mého vlaku jsem v Olomouci 
sedl do jiného a v Pardubicích přesedl na osobák, který mě dovezl do Jaro-
měře. Tam podle všeho člověka v hábitě už dlouho neviděli, takže čekání na 
vlak s procházkou neplánovaně přešlo v sérii tří evangelizačních rozhovorů. 
Po téhle zkušenosti už byla apoštolská horlivost a smělost opřená o důvěru 
v Ducha svatého celkem snadná.

Přesto se objevovala pokušení klepat si na rameno a připisovat četné 
úspěchy nejen Duchu svatému, ale hlavně našim evangelizátorským kva-
litám. Otec Pavel měl hned na začátku několik žádostí o zpověď po dlouhé 
době. Se mnou přátelsky mluvili, naslouchali a přijímali pozvání na pro-
gram mnozí včetně komunistů nebo satanistů, a podobné zkušenosti měli 
i ostatní. Zhruba od poloviny týdne se k nám také připojila parta dětí resp. 
mladých zhruba od 9 do 19 let. Uvidíme, nakolik v rozhodnutí připravit se 
ke svátostem a žít z víry vytrvají; kdyby vydrželi všichni, farnost by se počet-
ně prakticky zdvojnásobila.

Misijní Stráž
aneb rozsévání pod Ralskem
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Zvlášť zajímavá pro mě byla návštěva u pána, který se označil za „ne-
příliš praktikujícího svědka Jehovy“. Jako dominikánský student teologie 
jsem při porovnávání překladů Bible mohl využít své vzdělání, ale mnohem 
důležitější byla modlitba a snaha spolupracovat s Duchem svatým. Dotyčný 
později označil tento rozhovor za „mimořádný duchovní zážitek“  – měl co 
dělat, aby zadržel slzy dojetí silnějšího, než jaké do té doby znal. Nicmé-
ně i pro mě porovnávání Písem vedlo k jednomu objevu: Jan 1, 18 mluví 
o tom, že Boha nikdo nikdy neviděl, ale jednorozený Syn nebo jednorozený 
Bůh (podle toho, o kterou skupinu rukopisů se překlad opírá) nám jej dal 
poznat – a bible svědků Jehovových se drží té druhé tradice. Jakým způso-
bem dokážou tento text interpretovat jinak než trojičně, nechápu, ale už se 
těším, až se na to nějakého dalšího jehovisty zeptám.

Mám podezření, že k úspěchům pomohlo načasování – lidé se už vzpa-
matovali ze strachu z koronaviru, ale po karanténě měli pořád hlad po lid-
ské blízkosti. Ale i tohle bych viděl jako jeden z plodů modliteb, které za 
misie vysílali jak místní farníci, tak my, včetně „misionářů na home office“, 
kteří se nemohli zúčastnit tělesně, ale o to víc se modlili. Na našem týden-
ním rozsévání byly rozličné projevy vyprošené milosti znát; teď skončil čas 
setby a je na místních, nakolik zvládnou zalévat a žnout. Modleme se, aby 
Pán žehnal i jejich snaze a dával své církvi ve Stráži růst i nadále!

fr. Václav Veselský OP

MISIE
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Zpráva o klerikátu

Ve školním roce 2019/2020 jsou 
ve společném česko-slovenském 
klerikátu tři bratři. 

Fr. Joachim Harazin (4. roč-
ník studia) ze slovenské pro-
vincie a fr. Václav Veselský 
(3. ročník) z české provincie 
studují tento rok v konventu 
ve francouzském Toulouse. Po 
návštěvě ve svých provinciích 
na přelomu kalendářního roku 
a úspěšně složených zkouškách 
pokračovali v letním semestru 
ve studiu teologie. Plánované 
návštěvy kleriků v Toulouse 
provinciály české a slovenské 
provincie v březnu a regenty 
v červnu se z důvodu epidemie 
covid-19 nekonaly a byly nahra-
zeny setkáními prostřednictvím 
komunikačních médií. Oba bra-
tři se podílejí na apoštolátu tou-
louské komunity.

Fr. Tomáš Héczey (1. rok studia) ze slovenské provincie. Po návštěvě na 
Slovensku během vánočních prázdnin a složení zkoušek za zimní semestr 
pokračoval v letním semestru ve studiu na CMTF. V olomoucké komunitě 
se podílel na přípravě biřmovanců a katechumenů.

Letní prázdniny by bratři klerici měli strávit z větší části ve svých pro-
vinciích. Součástí jejich letního programu bude, kromě návštěvy rodin, 
apoštolátů a dovolené, také klerikátní výlet do slovenských hor, duchovní 
cvičení u trapistů v Novém Dvoře, studijní týden s fr. Efremem Jindráčkem 
v Olomouci a společný apoštolát OPravdický klášter, taktéž v Olomouci.

fr. Gabriel Malich OP
magistr kleriků

převzato z Acta curiae Provinciae Bohemiae 1/2020
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Sliby u sester dominikánek
Milí přátelé,
s radostí vám oznamujeme, že sestra Anežka (novicka) a sestra Vincenta 
(juniorka) požádaly o možnost složit (obnovit) sliby. Dá-li Pán, sliby pro-
běhnou ve Střelicích při mši svaté 8. srpna 2020, začátek mše v 11 hodin. 
Prosíme, provázejme naše mladé sestry modlitbou. 

Vaše sestry dominikánky

Zádušní mše svatá za fr. Jordána Vinklárka OP
Zádušní mše svatá za otce Jordána, který zemřel v době karantény 30. břez-
na 2020 a byl pohřben 4. dubna 2020, se bude konat 1. září v 18:30 hodin 
v dominikánském kostele sv. Jiljí v Praze.

Nový web dominikánů v ČR
Na adrese op.cz byl spuštěn nový web české provincie, prezentující celou 
dominikánskou rodinu v ČR. Součástí webu je také „blog“, přístupný na 
adrese op.cz/blog, který chce být prostorem, kde naleznete, kromě pozvá-
nek na akce, také impulsy pro duchovní život. Pokud byste chtěli do tohoto 
blogu přispět nějakým článkem, videem či čímkoliv jiným, pište na adresu 
media@op.cz.

Nový Eshop svatá Zdislava
V předvečer slavnosti svaté Zdislavy byl bratry a sestrami z Jablonného 
spuštěn nový e-shop. Neváhejte a nákup přes internetový obchod vyzkou-
šejte. Pokud něco s nákupem nevyjde, kontaktujte prosím otce Pavla nebo 
sestru Robertu.
https://eshop.zdislava.cz/

Zprávy
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Změny v asignacích
Od 1. července 2020 došlo k několika změnám v asignacích bratří. Otec 
Štěpán Filip se přesunul po 30 letech z olomouckého konventu do kláš-
tera v Jablonném v Podještědí. V zimním semestru bude nadále vyučo-
vat v Římě na Angeliku a v letním bude sloužit poutníkům v Jablonném. 
Z Uherského Brodu se po roce vrací do Olomouce otec Damián Němec 
a rektorem klášterního kostela sester v Uherském Brodě se nově stal otec 
Augustin Prokop, který předtím působil v Jablonném. Vyprošujme jim, 
aby jejich působení na nových místech bylo požehnané.

Setkání české dominikánské rodiny
Olomouc 17. října 2020

Letošní setkání dominikánské rodiny SeDoR 2020 proběhne v olomouc-
kém klášteře bratří v sobotu 17. října 2020 ve znamení oslav 800 let od 
narození svaté paní Zdislavy.

Přihlašovací formulář, podrobnosti programu a organizace setkání bu-
dou zveřejněny na začátku září 2020. Sledujte web op.cz nebo laici.op.cz.

1 ULIČNÍK
Pouliční fotografie fr. Šimona OP

Výstavu, jejíž vernisáž proběhla 18. července 2020 v ambitu kláštera v Jab-
lonném v Podještědí, lze zhlédnout v Loveckém zámečku Pachtů z Rájova 
v Jablonném od 18. července do 29. srpna 2020 každé pondělí, středu, pá-
tek a sobotu od 10 do 17 hodin.

Pozdrav z Pákistánu
Fr. Perkash Dominic OP, který nám do minulého čísla napsal text o tom, jak 
dominikáni v Pákistánu pomáhají potřebným v době koronaviru, a sám pak 
onemocněl, děkuje všem za modlitby. Bohu díky už je opět zdráv a znovu se 
tak mohl zapojit do pomoci druhým. Moc prosí o další modlitby za bratry 
v pákistánské viceprovincii a tamější potřebné.
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Fara v jihočeském Suchdole nad Lužnicí, kde žije naše sestra Anežka, se 
stala v týdnu od 5. do 12. července dočasným domovem dvanácti sestrám 
zdislávkám i našemu otci spirituálovi Antonínu Krasuckému.

Vzácné společné chvíle týdenního setkání jsme trávily modlitbami, kaž-
dodenní mší svatou, duchovními rozhovory a přednáškami, v nichž nechy-
běl tradičně i zbožný humor, který je pro otce Antonína tak charakteristic-
ký. Svůj čas však věnoval nejen nám, ale i své již značně povyrostlé želvě 
Loudalce a morčeti, které obětavě opatroval svým přátelům.

Když si k tomu ještě domyslíte dvě temperamentní čivavy naší sestry 
Wojtylky a všudypřítomné komáry, pochopíte, že by z nás, členů, dominikán-
ské rodiny, měl radost nejen svatý Dominik, ale také svatý František z Asissi. 
Každého zabitého komára jsme doprovodily na jeho poslední cestě známou 
písní Nestarej se ženo má, že my nic nemáme, zabijeme komára masa na
děláme… Naše krev jim zřejmě velmi chutnala… Masa tedy bylo dost…
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aneb trochu zdislavského prázdninového humoru
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MS Olomouc

Po dlouhé nucené přestávce jsme se znova setkali v klášteře bratří v sobotu 
13. června 2020. Po modlitbě ranních chval a mši svaté jsme vyslechli před-
nášku fr. Štěpána OP na téma „Fatima a poslední časy z hlediska církve“.

Poslední časy jsou časem od vtělení Božího Syna do paruzie, tj. časem 
od prvního příchodu Božího Syna v těle do chvíle druhého příchodu Páně 
ve slávě na konci časů.

Podíváme-li se na dějiny lidstva, jsou nepřetržitou řadou bojů. Na první 
pohled jde o boje lidí proti lidem. Pod povrchním zdáním však probíhá boj 
neviditelný lidským očím, boj duchů, boj zla proti dobru. Je to střetnutí 
tajemství zla s tajemstvím zbožnosti (dobra). Tyto výrazy lze najít u svaté-
ho Pavla: „mysterium pietatis“ v prvním listě Timotejovi (3, 16) a „myste
rium iniquitatis“ v druhém listě Soluňanům (2, 7). Toto střetnutí probíhá 
od vzpoury části andělů proti Bohu a jeho království a boj zla proti dobru 
může trvat jen proto, že jej Bůh dopouští.

Církev je z objektivního hlediska na straně tajemství zbožnosti. Z hle-
diska jejích členů, tj. těch, kdo tvoří její tělo, tomu může být jinak. Hranice 
mezi oběma tajemstvími se nachází především v našich srdcích podle toho, 
zda se nacházíme pod vlivem dobra nebo, pokud hřešíme, pod vlivem zla. 
Pro naši osobní spásu je důležité, abychom z tohoto světa odcházeli jako 
stoupenci tajemství zbožnosti.

Ze života místních laických sdružení

Sestry doslova překypovaly potřebou posloužit svým kuchařským umě-
ním všem ostatním, takže na sestru představenou už zbylo jen mytí nádobí. 
Sestra představená se za to všem odměnila originálním dárkem – bublifu-
kem. Bublifuk je totiž dobrá pomůcka, jak trénovat plíce v době koronavi-
ru a povznášet vůni svých modliteb a starostí vzhůru k nebesům – jako ty 
bubliny. Důkazem naší snahy povznést se až k nebesům dokládá foto z ma-
riánského poutního místa Dobrá Voda. Na výletě v Třeboni si sestra před-
stavená vzpomněla na známou píseň Okolo Třeboně, pasou se tam koně, 
a k překvapení všech se na jednom také svezla.

Děkujeme Bohu za naše společenství, za přátelství, za krásu kostelů, 
které jsme navštívily, za krásu jihočeské přírody a setkání s dobrými lidmi. 
Žít pro Ježíše je krásné!

Lenka Bernadetta Nezbedová
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Hlavní příspěvek Fatimy je zdůraznění 
úlohy Panny Marie a jejího Neposkvrněné-
ho Srdce v tomto boji. Maria vždy byla a je 
pod vlivem tajemství zbožnosti, nikdy pod 
vlivem tajemství zla.

Pokud ctíme a milujeme Neposkvr-
něné Srdce Panny Marie a modlíme se 
růženec, stavíme se na stranu tajemství 
zbožnosti. Boží občané bojují proti tajem-
ství zla kromě úcty k Neposkvrněnému 
Srdci a kromě smíru o prvních sobotách 
se zasvěcením modlitbou růžence, adorací 
Nejsvětější Trojice jako výrazem víry, na-
děje a lásky, úctou k Nejsvětější Svátosti, 
modlitbami a oběťmi na smír hříchů a za 
obrácení hříšníků s pokáním a obrácením.

Zjevení Panny Marie ve Fatimě nám nabízejí prorocké světlo o církvi 
v posledních časech před příchodem našeho Pána Ježíše Krista ve slávě 
a také účinné prostředky k vítěznému osobnímu boji na straně tajemství 
zbožnosti. Necháváme se vést tajemstvím zbožnosti a jsme tak na straně 
Krista a Panny Marie? Na straně, která se někdy zdá být poražená, ale která 
nakonec jistě zvítězí? Neboť Bůh je vždy silnější než zlo.

Po obědě a modlitbě růžence následovala prezentace bratra Reginal-
da o zajímavé a světově uznávané osobnosti kněze, teologa, orientalisty, 
arabisty, cestovatele a spisovatele Aloise Musila. Po stručném životopisu 
promítl Reginald fotografie jeho nejvýznamnějšího objevu zámečku Ku sajr 
Amra v dnešním Jordánsku, který je zařazen mezi památky světového dě-
dictví UNESCO, a pustil zvukovou ukázku z jeho knihy Poprvé v poušti.

Druhou sobotu v červenci jsme se vydali na pouť do Olšan u Prostějo-
va, abychom zde navštívili fr. Bernarda OP a naši sestru Michaelu Terezii. 
Tamější kostel Narození svatého Jana Křtitele patřil kdysi spolu s místním 
panstvím ke klášteru dominikánských mnišek svaté Kateřiny v Olomouci, 
takže jsme se vlastně nacházeli na dominikánské půdě. Po mši svaté nám 
otec Bernard ukázal nově rekonstruované prostory hospodářských budov, 
kde vznikly nová kaple, sál, kancelář a školní třídy. Po malém agapé jsme se 
pomodlili polední modlitbu a radostný růženec. Přes nevlídné počasí jsme 
strávili příjemný a radostný čas, který nás povzbudil pro následující dny.

Jiří Reginald Machačík
Redakčně upraveno, kráceno
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Zemřít sobě

Každý člověk ve svém nitru chová přirozenou a bezprostřední lásku k sobě 
samému, která je dobrá, tak jako všechna Boží díla. Podle svatého Tomáše 
je tato přirozená láska k sobě základem přátelství a bratrské lásky. Bohužel 
tato prvotní láska v nás nikdy nepřetrvá ve své původní čistotě. Jako by ji 
hned od jejího vytrysknutí rozdělil pohled na ni samu, který plodí téměř 
nevyhnutelně sebelásku.

Sebeláska může zakalit a pokroutit odpovědi na všechny zkoumané 
otázky. „Miluji“ se zcela nenápadně promění v „miluji se“ nebo „miluji, když 
mě milují“, ať už jde o Boha, nebo bližního. „Toužím po štěstí“ se přemění 
v „toužím po svém štěstí“ nebo, dá-li se to tak říci, „přeji sám sobě své štěs-
tí“. Z „hledám pravdu“ se stane „hledám svou pravdu, tu, která se mi hodí“, 
nebo „vytvořím si svou pravdu“. „Chci spravedlnost“ bude znamenat „chci 
svoji spravedlnost, právo pro sebe“ nebo „sám sebe ospravedlňuji“. Rozdíly 
jsou zcela nepatrné, neboť sebeláska ráda používá slova lásky, aby na sebe 
vzala její tvářnost. Pouze činy umožní bdělému pozorovateli rozlišovat mezi 
nimi.

Vrcholným dílem sebelásky je její schopnost převleku: oděje se sprave-
dlností a náboženstvím, zmocní se těch nejlepších děl, odvrátí je od Boha 
a využije je ke své vlastní slávě a chvále v očích lidí. Je to ten nejtěžší hřích, 
který jako by chtěl ošálit samotného Boha a který se živí na jeho darech.

Pouze pravá pokora, která skrze odříkání vede až k „pohrdání sebou 
samým“, až k „nenávisti ke své duši“ (Lk 14, 26), může člověka zbavit sebe-
lásky a obnovit čistotu přirozené lásky k sobě, která se rozvíjí v lásku.

Každopádně je důležité rozlišovat přirozenou lásku k sobě a sebelásku, 
abychom uměli správně interpretovat duchovní díla i samotné evangelium 
a jejich slova o tom, co znamená „zemřít sobě“. Morální zkušenost, z níž 
vycházejí, vede tyto autory k používání silných, jakoby krutých výrazů pro 
popis zasažení a rozbití odporu sebelásky. Mluví jazykem boje. Použijeme-
-li však poněkud ontologičtější slovník a perspektivu teologie, jak je tomu 
u svatého Tomáše, výraz „zemřít sobě“ neznamená nikdy zničení onoho pů-
vodního „já“, oné přirozené lásky k sobě, kterou máme od Boha. Naopak, 
jakmile odříkáním rozbiji toto nabubřelé „Já, já“, zbavím své „já“ příživnic-
ké slupky a otevřu je pro klíčení skutečné lásky.

Servais Pinckaers OP, Prameny křesťanské morálky
https://krystal.op.cz/
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Z nabídky nakladatelství Krystal OP

Tomáš Akvinský:
O naději v Teologické sumě
Traktát o naději (STh II-II, q. 17–22) se nachází na 
začátku Secunda secundae mezi traktátem o víře 
a traktátem o lásce. Tomáš v něm nejprve probí-
rá podstatu ctnosti naděje a její vztah k ostatním 
teo logickým ctnostem. Poté se zaměřuje na subjekt 
naděje, a to nejen na konkrétní duševní sílu, kterou 
naděje formuje, ale také na typ lidí, kteří mohou 
naději mít. V další části rozebírá dar Ducha sva-
tého, který s nadějí úzce souvisí, což je dar bázně 
Boží. Následně pojednává o neřestech, které ctnosti 
naděje odporují, tedy o zoufalství a opovážlivosti. 
V závěru se zabývá souvislostí naděje s Božími při-
kázáními.

Překlad, úvodní studie a poznámky
Tomáš Machula

brož., 108 s., 130 Kč

Walter Wagner OP:
Život podle Augustinovy řehole
Walter Wagner z dominikánské Provincie sv. Josefa 
v USA přináší v sedmnácti rekolekčních přednáš-
kách pro dominikánské sestry svůj pohled na Řeho-
li sv. Augustina, na níž je – kromě jiných – vysta-
věn i dominikánský řád. Moudře a vtipně odkrývá 
skryté poklady této prastaré řehole a aplikuje je na 
konkrétní problémy současného řeholního života, 
s nimiž se potýkají nejen tisíce kněží, bratří, mnišek 
a sester, ale i laická společenství. Kniha je bohatým 
zdrojem inspirace a zároveň „zpovědním zrcadlem“ 
pro každou komunitu.

Překlad Ivan Bok
brož., 104 s., 125 Kč
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Tertulián. O modlitbě
Osmý svazek edice Patristika přináší nejstarší křes-
ťanské pojednání o modlitbě z pera afrického spi-
sovatele Tertuliána. Spis z počátku 3. století nám 
umožňuje nahlédnout do teologie křesťanské mod-
litby a získat představu o jejích vnějších projevech. 
Přibližuje nám, s jakými problémy a potížemi, myl-
nými či s křesťanstvím neslučitelnými představami 
bojovali v této době křesťané především v Kartágu, 
metropoli římské Afriky. Autor se zamýšlí nad tím, 
co činí modlitbu specificky křesťanskou, odpoví-
dá na otázku proč a jak se modlit a vysvětluje, co 
znamenají slova modlitby, kterou Ježíš naučil své 
učedníky. Pojednání o modlitbě tak není jen vzác-
ným dokladem starokřesťanské praxe, ale také stále 
aktuálním textem, jenž i dnešnímu čtenáři nabízí 
cenné podněty k modlitbě a životu s Bohem.

Úvodní studie a komentář David Vopřada
Překlad z latiny Pavel Koronthály a David Vopřada

váz., 112 s., 150 Kč

Salve 1/2020 – Polské cesty
Nové číslo Salve představuje cesty polské reflexe 
křesťanství, církve a společnosti. Polsko se v posled-
ních letech stává stále výraznějším ideovým hráčem 
v celém středoevropském prostoru. Nejvýrazněji 
se zde propojují aspekty politické, národní a nábo-
ženské, které mají své další nepopíratelné důsledky. 
Polská pozice určitým způsobem ovlivňuje celý vise-
gradský region nejen v postojích k EU, „genderu“ či 
uprchlíkům, ale např. i ve věci recepce impulzů sou-
časného pontifikátu. Jak se země, která se prezentuje 
jako jedna s posledních bašt národního katolicismu 
v Evropě, která zdánlivě popírá očekávané sekulari-
zační procesy, která se zaštiťuje dědictvím „svého“ 
polského papeže, jejíž církevní hierarchie úzce spo-
lupracuje s vládnoucí stranou atd., staví k velkým 
otázkám současného světa, které se dotýkají i nás?

brož., 144 s., 100 Kč
https://krystal.op.cz
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Co by vás ještě mohlo zajímat:

• cyklus olomouckých dominikánů „Boží Slovo však spoutáno není…!“ 
 https://www.youtube.com/channel/UCFhR5Lpg6ukDbTQhOP7fIaQ

• cyklus pražských dominikánů „O čem bys kázal?“ ׀ https://www.youtube.com/
channel/UCXgghtPJapWwLM_r6zKJXOw

• blog sestry Růženy OP z Lysolají ׀ https://monialesopcz.blogspot.com/

• rozhovor se sestrou Štěpánkou v časopise „IN‘
 https://www.in.cz/clanky/duchovni-osobnost/rozhovor-se-setrickou-stepankou-

-unw.htm

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

• záznamy z knižních salónů nakladatelství Krystal OP
 https://krystal.op.cz/poslechnete-si/

• Filosofie (asi) za minutu, projekt Katedry filosofie a religionistiky Teologické fa-
kulty v Českých Budějovicích představující nejzákladnější informace o filosofii, na 
kterém se podílí také náš terciář Tomáš Machula ׀ https://www.fizami.cz/
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