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׀ 2

dostává se vám do rukou OPusculum, které má je-
den důležitý úkol – potěšit vás. A nejen potěšit, ale 
přinést vám radost. Radost, která je hluboko v srd-
ci, v duchu, v našem vlastním středu. Radost jako 
plod milosrdenství, ale také jako skutek, neboť 
svět je převážně vážný a radost je vždy tak křehká.

O svatém Dominikovi se vypráví, že dny trávil 
v radosti se svými bratry a noci pláčem u nohou 
svého Boha. To je radost, jakou dává Kristus v ho-
dině svého umučení. Je skrytá a hluboká. V Janově 
evangeliu je zapuštěna do samého srdce přikázání 
lásky, které Kristus zanechává svým blízkým. Je 
jeho klenotem: „To jsem k vám mluvil, aby moje 
radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila“ 
(Jan 15, 11).

Tato radost omývá oči toho, kdo z ní žije. Léčí 
ukvapené soudy. Rozšiřuje život. Činí z našich ži-
votů paláce. Možná je zcela zvlášť udělována v daru 
slz. Možná je dána tomu, kdo mnoho plakal a kdo 
v hloubi hořkosti zaslechl ve svých útrobách slovo, 
které Bůh vyslovuje nad každým z našich životů: 
„Nejsi vinen.“ Tuto radost dostáváme uprostřed 
utrpení, když z Kristova boku vychází krev a voda. 
Boží chrám byl proroky vždy popisován jako mís-
to pramene, z něhož vyvěrají řeky živé vody. Tato 
voda omývá od neštěstí, umývá v nás to, co není 
Bůh. Pak budeme moci vidět tak, jak vidí On.1

Radostné Velikonoce!

SM. Guzmana Valentová OP

1 Volně zpracováno podle knihy dominikánské autorky 
Anne Lécu OP Přikryl jsi mou hanbu, která již co nevi-
dět vyjde v nakladatelství Krystal OP. 

ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé,

Radost z Boha 
omývá oči toho, 
kdo z ní žije. Léčí 
ukvapené soudy. 
Rozšiřuje život.
Učí nás vidět tak, 
jak vidí On.
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Založení růžencového bratrstva 
v Olomouci
Počátky dlouhé a starobylé řady čle-
nů růžencových bratrstev spojených 
s Řádem kazatelů sahají někam do 
roku 1470, kdy vzniká v Douai první 
bratrstvo založené na základě pů-
sobení fr. Alana de la Roche. Dne 
6. února 2021 bylo k této ctihodné 
růžencové společnosti přidruženo 
pár desítek nových členů v Olomou-
ci, když zde při našem kostele bylo 
vytvořeno Růžencové bratrstvo. Mohl tak být uskutečněn nápad, který již 
dříve vzešel z iniciativy „Růženec 24“ (každoroční čtyřiadvacetihodinové 
modlitby růžence). Základní rysy bratrstva si ponechávají svou jednodu-
chost a sílu: propojení členů modlitbou růžence za sebe navzájem, účast 
na duchovních dobrech řádu, zvláštní odpustky schválené Svatým stolcem, 
pravidelná setkání. Zaujmou třeba i další ctitele Žaltáře Panny Marie?

fr. Metoděj Maria Němec OP

Stálé studium
V sobotu 30. ledna 2021 proběhlo v barokním refektáři pražského kláštera 
odložené podzimní setkání Stálého studia české provincie. Přednášejícím 
byl dominikánský terciář Tomáš Machula, vyučující Teologické fakulty Ji-
hočeské univerzity, který představil přítomným bratřím, jakož i těm připo-
jeným online, svou novou knihu Tomášovy sumy. Přenášejícím do online 
prostoru pak bylo nové zařízení k lepšímu multimediálnímu působení praž-
ských bratří v době kovidové z podzimní žebrací kampa-
ně pořízené.

fr. Gabriel Malich OP

Studovat můžete i nadále díky záznamu přednášky, kte-
rou lze najít na YouTube kanálu Řádu bratří kazatelů 
nebo za tímto kódem:
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Rozloučení ve Střelicích
Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel,
bude žít (Jan 11, 25)

Během pouhých jedenácti únorových 
dní se k Pánu do nebeského království 
odebraly dvě naše sestry – SM. Zdisla-
va Anna Řičická OP a SM. Bohdanka 
Božena Knotková OP.

Sestra Zdislava odevzdala svou 
duši Pánu 6. února 2021 v klášteře ve 
Střelicích ve věku 92 let, z toho 51 roků 
sloužila Bohu jako sestra dominikán-
ka. Pohřeb se konal 13. února 2021 
na hřbitově ve Střelicích. Narodila se 
v roce 1928 v Milostovicích, kde vyrůs-

tala se svými sourozenci, na něž vždy s láskou vzpomínala. K sestrám do-
minikánkám vstoupila v roce 1950 její rodná sestra Ludmila, která přijala 
jméno SM. Irenea OP. Anna však už vstoupit nestihla. Podařilo se to až 
po 18 letech čekání během krátkého politického uvolnění v roce 1968. Svůj 
řeholní život začínala v Broumově, dlouhé roky strávila v Kadani a od roku 
1999 žila ve Střelicích.

Sestra Zdislava byla nesmírně pracovitá a houževnatá žena se silnou 
vůlí a také se specifickým smyslem pro humor. Byla sestrou milého lidského 
přijetí. Ve svém srdci nosila druhé lidi i s jejich problémy a usilovně se za ně 
modlila. Zvláště v posledních letech trávila téměř všechen čas modlitbou. 
Dokázala vyslechnout, uklidnit, potěšit i rozesmát.

Sestra Bohdanka se k Pánu odebrala 
na Popeleční středu 17. února 1931 v ne-
mocnici v Brně ve věku 89 let po 70 letech 
věrné služby Bohu jako sestra dominikán-
ka. Pochovali jsme ji 24. února 2021 na 
střelickém hřbitově. Pocházela z Vlčnova, 
ke kterému se po celý život hrdě hlásila. 
V roce 1950 vstoupila, stejně jako o několik 
let dříve její starší sestra Anna (SM. Blaže-
na OP), k sestrám dominikánkám. První 
sliby skládala v internaci v Bohosudově 
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Zdislávky online
Pandemie, jak jinak, se dotkla i našeho společenství zdislávek. V září jsme 
ještě stihly v Jablonném v Podještědí do rukou naší matky představené Ber-
nadetty a otce Antonína složit nebo obnovit své sliby, a potom… Potom od 
října jsme se spolu už fyzicky scházet nemohly, což nás také trápilo. Mů-
žeme být spolu po telefonu, sdílet se po internetu, ale to samozřejmě není 
ono. V podstatě každý měsíc před termínem našeho setkání jsme odhado-
valy, jestli se budeme moci setkat, až jsme nakonec musely s lítostí konsta-
tovat, že nemůžeme.  

Některé z nás během školního roku začaly učit online anebo se tak 
setkávaly při pracovních setkáních, nebo dokonce duchovních obnovách. 
A nedávno jsme se takto potkali i v rámci našeho společenství, připojil se 
i otec Antonín. Ten nás v krátkém povzbuzení ujistil, že každá jsme ori-
ginální a máme v životě své místo a dohromady jako jedno společenství 
tvoříme krásný obrázek. Skoro každá si posteskla, že je ráda, že se vidí-
me aspoň takhle, ale kdybychom se už mohli všichni vidět naživo… Je těžší 
v této době cítit radost, ale víme, že ji máme, už jen proto, že patříme k sobě 
a Ježíši. A v neposlední řadě také proto, že v podstatě všechny můžeme 
stále vykonávat svou práci. Snažíme se dávat radost i naději kolem sebe 
tím, že poctivě plníme své povinnosti, snažíme se naslouchat druhým třeba 
v telefonickém hovoru, uděláme pro někoho drobnou službu, pomáháme 
ve svých farnostech, jen to možná stojí více vynalézavosti a snad i námahy. 

a následně byla s nejmladšími sestrami nasazena jako dělnice v řadě továren 
na severu Čech. V polovině 50. let si odpykala trest odnětí svobody v délce 
7 měsíců ve věznici v Pardubicích (případ „Malíšek a spol.“). Poté žila řadu 
let v Broumově, delší dobu ve Střelicích a v Bojkovicích a v roce 2014 se 
definitivně přesunula do Střelic.

Sestra Bohdanka vynikala do posledních dní svým zájmem o dění 
v domě i ve světě. Na srdci jí také ležely osudy lidí, které uměla s pocho-
pením a bez odsudků vyslechnout a věrně je po léta provázela modlitbou. 
Modlitba a vytrvalá snaha o věrnost se staly jejím odka-
zem.

S příběhem sestry Bohdanky je možné se blíže sezná-
mit na stránkách Paměti národa (viz QR kód) nebo zalis-
tovat v dřívějším čísle OPuscula (únor 2019).

sestry dominikánky
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Zároveň se ale snažíme uvědomovat si, že je potřeba vytrvat, a hlavně dávat 
si navzájem najevo, že se za sebe modlíme a myslíme na sebe, aby se nikdo 
necítil, že je v tom sám.

O síle modlitby jsem se v této době přesvědčila, když byl dnes po dlouhé 
době v kostele jeden náš farník, který ležel v nemocnici s covidem v dost 
těžkém stavu. To jsem cítila opravdu velkou radost, když jsem ho skoro po 
čtvrt roce viděla u svatého přijímání. Vím, jak pro něj muselo být všechno 
těžké, i to, že nemohl sám přijít dřív do kostela, i když do nemocnice za ním 
se svatým přijímáním kněz chodil.

Je to sice těžké, ale všechno jednou skončí. Než se tak stane, buď chvála 
Bohu za mobily a možnosti online setkání.

s. Iva Anežka Hojková
redakčně upraveno

Zveme vás na…
Pouť dominikánské mládeže ke svaté Zdislavě

• motto: Mluvil s Bohem a o Bohu
• co nás čeká: společenství, putování, katecheze, osobní a společná modlitba
• s sebou: Písmo, spacák, karimatka, dobré boty a 300 Kč
• odkdy dokdy: 4.–6. června 2021
• odkud kam: Cvikov – Jablonné v Podještědí
• info: fb – dominikánská mládež | hyacint@op.cz | guzmana@dominikanka.cz

DOMINIKÁNSKÁ RODINA
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Radost dominikánství
Před 800 lety vstoupila duše svatého 
Dominika do věčnosti. Má účast na 
životě Boha, a ta je také Jeho zamýš-
leným cílem života každého z nás. Na-
zýváme ji Božím královstvím, spásou, 
slávou, blažeností, štěstím, radostí.

Joseph Ratzinger ve svém Úvodu 
do křesťanství parafrázuje metafy-
zickou definici Boha jako čirého aktu 
a píše, že je čirý vztah (Otce, Syna 
a Ducha svatého). „Vztahovost“ Nej-
světější Trojice je pramenem stvoření 
a pravzorem lidského společenství od 
počátku – „Bůh stvořil člověka, aby 
byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl 
obrazem Božím“ a „Bůh řekl: Není 
dobré, aby člověk byl sám“ (Gn 1, 27 
a 2, 18) – až po trvale platnou Ježíšovu 
touhu „aby ti, které jsi mi [Otče] dal, byli se mnou tam, kde jsem já“ (Jan 17, 
24). Spása duší byla touhou i svatého Dominika, kněze znalého „posvátné 
vědy“, jenž na teologickém základu shromáždil ženy a muže, aby řád zalo-
žený k hlásání radostné zvěsti byl oslavou společenství s Bohem a s lidmi 
navzájem. „Boží království je mezi vámi“ (Lk 17, 21) – kéž by to tak bylo!

Všichni víme, že to není jen gratia gratis data (zdarma daná milost), 
ale trnitá a hrbolatá stezka a často se na ní stěží nachází potvrzení Lukášo-
vých slov, natož Dominikovy radostnosti a dobrého rozpoložení, jak uvá-
dí pramenná literatura. Jistě záleží na individuální spiritualitě, zda chápe 
pokání jako napínáček v botě kvůli umrtvování, či jako pověstný trénink 
sebezáporu na bližním jako na ribstolech, anebo zda preferuje způsob age-
re contra (jednat proti, míněno svým přirozeným sklonům). Avšak domi-
nikánské pojetí nevolí cestu do kopce jen proto, že je obtížnější. Hledá, co 
je v dané situaci nejvhodnější, tedy rozumné, co je dobré. A nalézání dobra 
poskytuje radostné chvíle našim emocím, intelektu i vůli. Ta potřebuje ještě 
svobodu k vykonání dobra, ať je úkol příjemný, nebo jakkoli nesnadný. Ta-
kovou radost ze svobody od vnějšího i vnitřního naléhání máloco nahradí. 
Zase jen ideál? Bez něho bychom neměli kam spět.
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Dominikův odkaz obsahuje další 
téma: pěstování ctností, motivací 
jsou pozitivní hodnoty. Hříšníky zů-
staneme do smrti, ale ušlechtilá volba 
čestnosti, spravedlnosti, prozíravosti, 
statečnosti, naděje, lásky, nám otevírá 
přístup k darům Ducha, jež pozdvihu-
jí možnosti tam, kde lidské síly nesta-
čí. Reginald Garrigou-Lagrange OP ve 
svých dílech o duchovním životě pro-
pracovává právě vztah ctností a darů 
a nabízí důvěru v to, že podstoupíme-
-li lopotnou dřinu získávání ctností, 
nastane chvíle snadnosti a radostnosti, 
dary „nasednou“ na naše dobré návyky. 
Boží radost, útěcha Ducha může pro-
bleskovat i tady a teď.

Dominikovy následovníky spojuje 
snaha o hledání Boží tváře. Všichni snad známe bádání, studium, hledání 
odpovědí a souvislostí, ono flow (proudění, plynutí), stav hlubokého sou-
středění a cílevědomého zaujetí, ponoření do činnosti tak, že nic jiného se 
nezdá být důležité, touhu dosáhnout něčeho, co stojí za to. Je-li studium za-
vršováno modlitbou, pak – aspoň občas ☺ – můžeme hovořit o Ježíšově 
radosti, která je v nás a jednou dospěje k plnosti (srov. Jan 15, 11).

Dominik při svém putování s sebou nosil evangelium svatého Matouše 
a Pavlovy listy. Nosil je nepochybně i ve svém „srdci“, v biblickém smyslu 
v jádru své osobnosti, svého bytí. Pavlovo „radujte se v Pánu, znovu říkám, 
radujte se“ (Flp 4, 4) podle svědectví Dominikových současníků prozařo-
valo jeho laskavost, otevřenost, vstřícnost a milosrdenství, a to i vůči těm, 
jež dnes často mnozí křesťané cejchují tvrdými, někdy dehonestujícími slo-
vy. Jásot nad poznaným, uspokojení z vítězného zápasu o svobodu, fasci-
nace při pohledu na Boží moudrost a otevřené srdce pro její sdílení jsou 
uskutečnitelné mimo jiné díky pevnému ukotvení (attachment, přilnutí, 
v angličtině zahrnuje i citovou složku) ve vlastním údělu, existenciální spo-
kojenosti hlasatele s tím, že je na pravém místě a cítí se na něm doma. Tak 
dominikáni mohou a mají diskutovat s protivníky, aniž by je napadali, ne-
bát se a neprchat před jejich mnohdy náležitými invektivami, jejich narážky 
a koneckonců i sebe samé brát s humorem.

Už rok procházejí naše společenství i celý svět svízelným obdobím. 
Máme vztek, svírá nás úzkost, pláčeme. I Dominik se trápil, plakal a volal 
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k Bohu, a přitom se jistě neradoval. Proto v úvaze o radosti klaďme důraz 
spíš na radostnost, ctnost nezávislou na proměnlivosti situace, trvalý ha-
bitus dodávající životu chuť a vůni. Rovněž nezapomeňme, že Pavel zmíně-
nou výzvu k radosti napsal z vězení.

Timothy Radcliffe, bývalý magistr řádu, reflektuje současné události 
a hovoří o gestech společenství. Píše: „I když zažíváme izolaci…, když jsou 
veřejné bohoslužby pozastaveny…, stále můžeme dát život symbolům spo-
lečenství,“1 a jmenovitě zmiňuje službu – je radostí dělat lidem radost a sám 
přitom být kreativní – a hudbu – má moc uvolnit naše city ze sevření osa-
mocenosti a přivábit je ke kráse i na hlubinu.

Ovšem neodpovídalo by pravdě, kdybychom pozapomněli, že Ježíš nám 
zde na zemi radost nesliboval. Je to dar, od Boha i od lidí, za který můžeme 
být vděční, ale přisuzujme jí pouze relativní hodnotu a nevyhledávejme ji 
jen pro sebe a pro ni samotnou.

Snad není nemístné vzpomenout na našeho bratra Jordána, který loni – 
jak doufáme – „vešel do radosti svého Pána“ (srov. Mt 25, 21.23). Rád spo-
joval dvě citace z Písma: „Beze mne nemůžete činit nic“ (Jan 15, 5) a „všech-
no mohu v Kristu, který mi dává sílu“ (Flp 4, 13).

SM. Terezie Eisnerová OP

Pozn.
1 https://www.commonwealmagazine.org/living-isolation
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Anketa
Naším posláním je hlásat radostnou zvěst. Jak šířit radostnou zvěst ra-
dostně i v poměrně neradostné době, jako je ta dnešní, covidová, a kde 
všude je možné radost nacházet, jsme zeptali několika z nás:

1. Co mi v době koronaviru dělá radost a co by mi ještě mohlo udělat radost?
2. Jak šířit a sdílet radost s těmi, kteří vlivem okolností radost ztrácejí? Je 
možné jim ji nějak zprostředkovat?

SM. Bernadeta Prášková OP

1. Co mi dává radost :) Je to radost z pohybu, zvláště v přírodě, ať už pěšky, 
či na kole. Taky mi dává radost, když si ze mne sestry v komunitě dělají leg-
raci, v tu chvíli jim je totiž dobře na duši. Nebo když se studentkám podaří 
úspěšně složit maturitu – to je velká radost ☺ Nebo když pochopím druhé-
ho, dívám se na věci pozitivně. A pak je tady ještě jiná radost, která je úzce 
spojená s vnitřním pokojem. Tuto radost nejčastěji obdržím ve vědomí Pří-
tomnosti Milujícího. „Radost z Hospodina bude vaší záštitou“ (Neh 8, 10). 
Je to taková tichá radost, ale je „bytostně přítomná“ a zvláště se projevuje 
ve vděčnosti, když jsem vděčná, jsem i radostná.
2. Jak radost šířit? Myslím, že radost je do určité míry „infekční či nakažli-
vá“. A tak ji šířím, když jsem sama radostná. Šířit se dá ještě i tím, že dru-
hým něco daruji – ať už věc, modlitbu či vlastní čas nebo pro ně něco udě-
lám. Takový telefonát během lockdownu už udělal radost mnohým…

fr. Pavel M. Mayer OP

1. Tak největší radost mi dělá přátelství s Pánem Ježíšem a Pannou Marií. 
To si uvědomuji ponejvíce v kapli při adoraci. To jsou šťastné chvíle. Pak 
mám radost, když žijeme v pokoji a míru s bratry a sestrami a když se po-
daří něco dobrého tady u svaté Zdislavy udělat. Je i spousta malých radostí. 
V neposlední řadě je to žravá dáma s bratrem Šimonem či každé vítězství 
Aston Villy v Premier League ☺
2. Radost je jednak ovoce Ducha svatého, tedy dar tomu, kdo je s Trojjedi-
ným Bohem v jednotě a chce se nechat Duchem vést. Cestou k této radosti 
je hlásání evangelia, přivádění lidí ke Kristu a modlitba za vylití takové ra-
dosti. Pak je radost i emoce vyvolatelná různými podněty. Zde jde o to, aby 
ty podněty byly dobré. Důležité je být sám v pokoji a radosti. Pak se dobrým 
slovem snadno přelévá na druhé.
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Vlaďka Tereza Grauová

1. Protože pracuji ve službách, tak v této 
době mi dělá radost každý človíček, 
který je radostně a pozitivně naladěn. 
A ještě větší radost mi udělalo naše on-
line sesterské setkání, kdy mohu vidět 
spolusestry ze všech míst naší republi-
ky a poslechnout si povzbuzení našeho 
spirituála otce Antonína.
A co by mi ještě mohlo udělat radost? 
Aby naše modlitby za ukončení pande-
mie byly vyslyšeny. A tím také skončila všechna omezení a mohla bych se 
setkat se spolusestrami, přáteli a navštívit naše staré sestry na Moravci.
2. V době postní jsem rozeslala několika lidem po prodělaném covidu nebo 
ztrátě blízkého člověka odkaz na Postní kapky (aplikace), které podle jejich 
zpětné reakce byly povzbuzením nejen do dalšího dne. A oni sami je roze-
sílali dál svým blízkým a kamarádům. A tak jsem ráda, že mobily, počítače, 
tablety nyní pomáhají tímto způsobem zprostředkovávat povzbuzení, na-
ději a radost.

Miroslav František Falkenauer

1. Moje pocity v době koronaviru jsou hodně ovlivněny tím, že se mi v mé 
práci nic moc nezměnilo, a když tak to, že jí bylo více. Nebyli jsme tedy 
existenčně ohroženi. Omezení sociálních styků mi přineslo více volného 
času a tím více prostoru pro milované knihy. A tak když mám říci, co mi 
přineslo radost, byly to knihy pánů S. Pinckaerse a C. V. Pospíšila. Radost 
mi také přineslo hlubší uvědomění si, jak krásný mám domov, kde se setká-
vám s milovanými lidmi. Radostná jsou pak náhodná setkání s lidmi, které 
jsem dlouho neviděl. Člověk si uvědomí, jak mu chyběli a jakou radostí je 
vzájemné sdílení, které jsem předtím bral jako samozřejmost.
2. Jak sdílet tuto radost je pro mě velká neznámá. Ze zkušenosti vím, že 
pouhé setkání na ulici nebo telefonát, ve kterém tuto radost vyjádřím, po-
těší a povzbudí. Obzvlášť starší lidé, kteří se bojí vycházet, ocení jakékoli 
povzbuzení. Zároveň si uvědomuji, jak je těžké potěšit někoho, kdo přišel 
o někoho blízkého a nebo někdo z jeho blízkých bojuje o život. Mluvit s ním 
o křesťanské naději a konečném vítězství radosti je v tu chvíli nemožné. Je 
možné pouze plakat s plačícím. A tak jsme zase u toho tak nepopulárního – 
sdílení naší nejhlubší radosti celým životem. A když se někdo zeptá na její 
zdroj, pak je čas mluvit o Bohu. 

Fo
to

: W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s



׀ 12

Aby moje radost byla ve vás
To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše 
radost naplnila (Jan 15, 9–17)

Milovaní,
společně s vámi bych se dnes chtěl zamýšlet nad tím, co je to křesťanská 
radost, kde se nachází její zdroj a jestli může přetrvat i v hrůzách a smutku. 
Odpovědi na tyto otázky bych chtěl hledat v evangeliu 6. neděle velikonoč-
ní, které nám přináší úryvek Ježíšovy řeči na rozloučenou (Jan 15, 9–17). 
Ježíš je se svými apoštoly ve velikonočním večeřadle a předkládá jim to nej-
hlubší, co nese v srdci, aby jeho radost byla v nich a aby se jejich radost 
naplnila.

Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás.

Jakým způsobem Otec miluje svého Syna? Miluje jej tak moc, že se mu dává 
celý. Zcela vychází sám ze sebe a naprosto se dává ve svém Slovu. Syn pak 
spočívá v Otcově náruči a vše od něj přijímá. Jejich vzájemné sebedarování 
a zároveň naprosté přijetí druhého se děje v Lásce, která je osobou. Této 
osobě pak říkáme Duch svatý, Dar nebo také Radost. Tato úžasná intimi-
ta Božích osob je zdrojem nesmírné radosti, jejíž ozvěnu můžeme najít ve 
stvořeném světě, a zvláště pak v dětském smíchu.

Když Ježíš říká, že nás miluje tak, jako jej miloval Otec, tak to znamená, 
že se nám dává celý a zcela nás přijímá. Jeho lásku můžeme vidět v jeho 
pohledu plném milosrdenství, s kterým se díval na hříšníky, v jeho slovech, 
kterými vyzýval k obrácení a ukazoval cestu k Otci, v jeho rukou, kterými 
se dotýkal malomocných, aby je očistil, v jeho nohou, které jej dovedly i do 
těch nejzapadlejších galilejských a judských vesniček... Bůh, který je Láska, 
přebývá mezi námi.

Zůstaňte v mé lásce.

Jak se to dělá? V první řadě se musíme ztišit a uvědomit si Boží láskyplnou 
přítomnost. On se dívá milosrdným a láskyplným pohledem právě teď i na 
mě. Miluje mě a chce se mi zcela dát.

A pak nám Ježíš také říká: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. 
V řečtině má spojka jako dva významy. Může poukazovat na morální vzor. 
Ale to by pro nás bylo příliš. Kdo by sám dokázal to, co Ježíš? Nebo může 
jako znamenat stejným způsobem. Jakým způsobem miluje Ježíš? Miluje 

RADOST
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v Duchu svatém, který je Láska. A právě Ducha svatého nám Ježíš dává, 
aby nás uschopnil odpovídat na Boží lásku. Naše láska tak už není jen naší, 
ale je prostoupená, posílená, zušlechtěná Duchem svatým. Tento Boží Duch 
v nás působí nejen lásku, ale i radost z Boží blízkosti.

To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost 
naplnila.

Co je to radost? Radost je emoce, kterou vyvolává přítomnost něčeho dob-
rého. Vzpomeňme si na naši radost, když ochutnáváme skvělou zmrzlinu, 
kávu nebo pivo. Ale dobro a tím pádem i radost, o kterých zde Ježíš mluví, 
nejsou nějakými malými, přechodnými dobry. Jde o radost z druhého. Ježíš 
říká: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy 
jste moji přátelé… Křesťanská radost je tedy podobná radosti, kterou proží-
váme, když jsme s přítelem, s milovanou osobou. Jeho blízkost nás naplňuje 
radostí, štěstím. Vím, že on mě miluje, a já miluji jeho. V těžkých chvílích, 
v okamžicích, kdy jej nemám vedle sebe, však stále můžu čerpat sílu a hlu-
bokou radost z toho, že vím, že na mě čeká, že mě miluje, že mu chybím...

Podobným způsobem naše křesťanská radost, radost z Boha, vychází 
z toho, že nás Bůh miluje jako přítel a že můžeme setrvávat v jeho lásce. 
A i když přichází různé těžkosti, smutky a neštěstí, tak přesto víme, že on 
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Radujte se a jásejte
Františkovy exhortace o radosti

Přemýšlím, zda má vůbec smysl tento článek psát. Jeho cílem je totiž něco, 
co by se dalo shrnout do jediné věty: „Přátelé, přečtěte si apoštolské exhor-
tace Evangelii gaudium a Gaudete et exsultate.“ Kdyby to bylo v mé moci, 
vykouzlím vám teď chvíli klidu, přenesu vás do nějaké komůrky, se stolem, 
židlí a výtiskem oněch exhortací. A zbytek nechám na vás a na Duchu. Ale 
není. Než si to tedy zařídíte sami, pokusím se alespoň sepsat pár myšlenek 
jako návnadu.

V exhortaci Evangelii gaudium z roku 2013 František pojednává o hlá-
sání evangelia v současném světě, v Gaudete et exsultate z roku 2018 o po-
volání ke svatosti v dnešních podmínkách. A v obou případech je pro něj 
východiskem a ústředním motivem téma radosti a štěstí. „Radost evangelia 
naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem. Ti, kdo přijíma-
jí spásu od něj, jsou vysvobozeni z hříchu, ze smutku, z vnitřní prázdnoty 
a z osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obnovuje radost.“ To-
lik úvodní věty z Evangelii gaudium. A Gaudete et exsultate začíná slovy: 
„‚Radujte se a jásejte‘ (Mt 5, 12), říká Ježíš těm, kdo jsou kvůli němu pro-
následováni nebo ponižováni. Pán požaduje všecko a současně nabízí pravý 
život, štěstí, k němuž jsme byli stvořeni.“ 

Radost křesťanství, kterou nám František chce znovu postavit před oči, 
není nějaké povrchní juchání, úsměv z reklamy, ani křečovitá povinnost. 
Je to mocná síla tryskající z hloubi, ze Zdroje vší radosti. Je to podíl na 

RADOST

nás miluje a je nám blízko. Sám u sebe to vnímám tak, že je to jako s oceá-
nem, jehož hladina může být bičovaná bouří a vichrem, ale v jeho hloubce 
je ticho a klid – Boží přítomnost. Ta přítomnost, z které plyne radost, která 
se má teprve naplnit v radostném přebývání tváří v tvář.

Naše křesťanská radost je tedy mnohem víc než jen pouhá emoce, i když 
i ji zahrnuje. Naše radost totiž vychází v první řadě z Boha, který nás mi-
luje a raduje se z nás první. My pak jen odpovídáme na tuto lásku a radost 
prýštící z Boha. Maličko to můžeme zažít i s našimi přáteli, když se na nás 
usmějí a my jim úsměv oplatíme... Můžeme dokonce říct, že se Bůh raduje 
v nás. Duch svatý v nás nejen volá Abba Otče, ale také se skrze nás raduje. 
Vždyť jedním z jeho plodů v nás je také radost.

fr. Hyacint Ullman OP
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potěšení Trojice, štěstí, jež se rodí 
v odevzdání se druhému a jeho 
láskyplném přijetí. Je to jásot nad 
zachráněním, vyzpívání radostné 
zvěsti o spáse. Je to projev svatosti, 
ba přímo synonymum svatosti.

Ano, je to ta radost, kterou ob-
divovali na svatém Dominikovi jeho 
současníci. Radost křesťanství, kte-
ré stojí na přitažlivosti a moci Du-
cha, nikoli na pouhém předpisu. 
Radost, o níž svatý Tomáš řekne, 
že rozšiřuje srdce, a kterou označí 
za přímý důsledek lásky a znamení 
ctnosti. Radost, k níž jsme povoláni a disponováni i my, každý z nás.

V exhortaci Gaudete et exsultate nám František ukazuje cestu k této 
radosti, ke štěstí. Je to cesta svatosti. Svatost „nemá nic společného s potla-
čeným, smutným, zahořklým, melancholickým duchem nebo nevýraznou 
osobností bez energie. Světec je schopen žít s radostí a smyslem pro humor. 
Aniž ztrácí smysl pro realitu, rozjasňuje druhé pozitivním duchem, plným 
naděje. Být křesťanem je ‚radost v Duchu svatém‘ (Řím 14, 17), protože ‚lás-
ku k dobrotivosti nutně provází radost. Vždyť ten, kdo miluje, těší se stále ze 
spojení s milovaným. […] Proto lásku provází radost.‘ (STh I-II, q. 70, a. 3). 
Přijali jsme krásu jeho Slova a přijímáme ji ‚v mnohém soužení, s radostí 
Ducha svatého‘ (1 Sol 1, 6). Jestliže dovolíme, aby nás Pán vyvedl ven z naší 
ulity a změnil náš život, budeme moci žít tak, jak to žádal svatý Pavel: „Ra-
dujte se v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4, 4). (GE 122)

Poté co v první kapitole nechává znovu zaznít povolání ke svatosti, 
představuje František ve druhé kapitole dva nenápadné nepřátele svatos-
ti, gnosticismus a pelagianismus, a rozebírá jeho současné podoby. Třetí 
kapitola, nazvaná V Mistrově světle, by se dala označit za samotné jádro 
exhortace. František v ní odpovídá na otázku, jak se stát radostným křesťa-
nem: „Je třeba, aby každý svým způsobem dělal to, co říká Ježíš v blahosla-
venstvích. V nich se odráží Mistrova tvář, kterou jsme povoláni nechat pro-
zařovat v našem každodenním životě. Slovo ‚šťastný‘ nebo ‚blahoslavený‘ 
se stává synonymem slova ‚svatý‘, protože vyjadřuje skutečnost, že člověk 
věrný Bohu, který žije z jeho slova, dosahuje v darování sebe pravé blaže-
nosti.“ (GE 63, 64)

Blahoslavenství nám ukazují, v čem spočívá pravé štěstí a jaká k němu 
vede cesta. Jsou oním novým zákonem vepsaným do našich srdcí, zákonem 
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milosti, víry a milosrdné lásky. Nejsou to tedy pouhá slova, rady či přikázá-
ní, je to zároveň niterné působení Ducha svatého, jenž nás uschopňuje ten-
to zákon naplňovat a okoušet ono štěstí a radost, o nichž slýcháme v Božích 
příslibech. Zde máme odpověď na to, jak dosáhnout cíle, jenž je lidskými 
silami nedosažitelný, jak se stávat svatým navzdory svým slabostem a kde 
vzít sílu a odvahu ke skutečné, nadpřirozené radosti.

Františkovy úvahy o jednotlivých blahoslavenstvích nám odkrývají 
pravdu o našem srdci, o smyslu našeho života a jeho skutečných jistotách, 
o „zrcadlení dokonalosti Boha v našem životě“. František nás prosí, aby-
chom Ježíšovy požadavky „vzali na vědomí a přijali je v duchu upřímné ote-
vřenosti, sine glossa, to znamená bez komentářů, bez vytáček a výmluv, 
které je zbavují síly. Pán nám zcela jasně řekl, že svatost nemůžeme pocho-
pit ani žít, jestliže odhlížíme od jejích požadavků.“ (GE 97)

V další kapitole pak František popisuje důležité charakteristiky svatos-
ti v současném světě: snášenlivost, trpělivost a tichost; odvahu a nadšení; 
smysl pro společenství; ustavičnou modlitbu a také radost a smysl pro hu-
mor. A v poslední kapitole připomíná, že náš život je ustavičný boj, a zdů-
razňuje potřebu bdělosti a rozlišování. 

„Když před Bohem zkoumáme životní cesty,“ říká František na závěr, 
„není žádný prostor, který by z toho byl vyloučen. Ve všech oblastech živo-
ta můžeme stále růst a nabízet Bohu něco víc, a to i tam, kde shledáváme 
značné překážky. Ale je třeba prosit Ducha svatého, aby nás osvobodil a vy-
hnal strach, který nám brání otevřít mu přístup do některých oblastí našeho 
života. Ten, kdo žádá všecko, také všecko dá. Nechce k nám vejít, aby nás 
zmrzačil nebo oslabil, ale aby nám dal plnost.“ (GE 175)

V exhortaci Evangelii gaudium představují úvahy o radosti odrazový 
můstek k pojednání o evangelizaci. Naše radost pramení v překypujícím 
Božím srdci, sláva a radost, které z Boha vyzařují, touží naplnit každého 
člověka. „Dobro vždycky tíhne k tomu, aby se sdílelo.“ (EG 9)

Díky opakovanému setkávání s Boží láskou, které se mění ve šťastné 
přátelství, se stáváme plně lidskými, dospíváme ke svému opravdovějšímu 
bytí. „Zde je pramen evangelizačního působení. Vždyť přijal-li někdo tuto 
lásku, která ho obdarovává smyslem života, jak by mohl potlačit touhu sdě-
lovat ji druhým?“ (EG 8)

Od tématu radosti se tedy dostáváme k tématu hlásání evangelia. A pro-
tože mi ta jedna věta pěkně nakynula a téma evangelizace bude pojednává-
no v následujících číslech OPuscula, schovám si další kapitoly této exhorta-
ce napříště. Zůstávejte v Radosti!

Dagmar Ester Kopecká

RADOST
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Radost kontemplace

Radost je stejně jako ostatní emoce 
hnutím smyslového apetitu spoje-
ným s tělesnou změnou. Smyslo-
vým vnímáním zaregistrujeme, že 
jsme dosáhli něčeho dobrého, a ra-
dost následuje jako nevyhnutelný 
důsledek. Je to něco, co můžeme 
sdílet i se zvířaty, zvláště někte-
rými. Radost však také může být 
pohyb rozumového apetitu neboli 
vůle; což nás zase přibližuje k an-
dělům. A radost je i jedním z plodů 
Ducha svatého; což nás sjednocu-
je s Bohem. Je to zkrátka pojem 
analogický a určitě se nám v tom-
to krátkém pojednání nepodaří 
postihnout vše. Bude nás zajímat 
hlavně jeden aspekt – radost, která 
je ovocem moudrosti.

Zkusme si představit radost 
jako světlo, které označuje cesty, 
po nichž je třeba putovat, totiž ces-
ty Boží. Radost vyzařuje na počátku 

všech těchto cest, když se rodily v úradku Stvořitele. Panovala na začátku 
všeho, když si Boží Moudrost (Syn) „hrál před tváří Otce“. Bůh je věčný, 
a tak i jeho radost je věčná. Září stále v Nejsvětější Trojici a lidé jsou povo-
láni, aby na ní měli podíl. Kniha Přísloví se o ní zmiňuje, když říká: „Ještě 
než učinil zemi a všechno kolem a první hroudy pevniny, když upevňoval 
nebesa, byla jsem při tom, když vymezoval obzor nad propastnou tůní, 
když seshora zavěšoval mračna, když sílily prameny propastné tůně, když 
kladl moři jeho meze, aby vody nevystupovaly z břehů, když vymezoval 
základy země, byla jsem mu věrně po boku, byla jsem jeho potěšením den 
ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas“ (Př 8, 26–30). Radost 
tedy vyzařuje z Moudrosti, která si od věčnosti „hraje“ před tváří Otce.

Tato radost se ovšem vyskytuje i zde na zemi: „Hraji si na jeho pevné 
zemi; mým potěšením je být s lidskými syny“ (Př 8, 31). Vyskytuje se na 
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cestách, na svých cestách, na něž ovšem zve i ostatní: „Nyní tedy, synové, 
slyšte mě: Blaze těm, kdo dbají na mé cesty. Slyšte napomenutí a buďte 
moudří; nevyhýbejte se tomu!“ (Př 8, 32–33).

Je pravda, že na rozdíl od vtělené Moudrosti my nevidíme Boha tvář 
v tvář. Naše chození po jejích cestách, hra s ní a radost z toho vyzařující 
je jiná. Radost zde na zemi se nepodobá úplně té nebeské, protože zatím 
vidíme Boží věci vírou „jako v zrcadle“, a nikoli tváří v tvář. Naše moudrost 
ještě nedozrála. Nicméně existují duše, které již zde prožívají trochu více.

Svatý Tomáš Akvinský jejich život vidí jako naplnění jedné biblické 
rady: „Pospíchej nejdříve do svého domu a tam dělej, co se ti zlíbí, tam si 
hraj, tam konej své myšlenky“ (Sir 32, 15–16 Vulgáta, 11–12 ČEP).

Na základě tohoto úryvku pak pokračuje:

Studium moudrosti má tu přednost, že s pokrokem ve svém snažení je stále 
více soběstačné. Vždyť v konání vnějších skutků se člověk potřebuje ob-
racet o pomoc k mnohým lidem. Naproti tomu v kontemplaci moudrosti 
je tím efektivnější, čím víc přebývá sám u sebe. Proto moudrý v úryvku, 
který nám je předkládán, volá člověka k sobě samému slovy: „Pospíchej 
nejdříve do svého domu“, to znamená, snaž se vejít do své mysli odpoutá-
ním od vnějších věcí; a to dříve, než se v ní usadí něco jiného, co by ji vyru-
šovalo vyvoláváním starostí. Proto se praví v Knize Moudrosti 8: „vejdu 
do svého domu, odpočinu si s ní“, to znamená: s moudrostí. Jako se totiž ke 
kontemplaci moudrosti vyžaduje, aby se člověk zaobíral svou myslí, s cí-
lem zaplnit celý svůj dům kontemplací moudrosti, vyžaduje se taktéž, aby 
člověk zůstal i svým úmyslem celý uvnitř sebe, totiž aby se jeho mysl ne-
rozptylovala do spousty směrů. Proto se dodává: „a tam se zaměstnej“, čili 
veškeré své snažení tam sjednoť. Takto tedy ve vnitřním domě, naprosto 
vyčištěném, člověkem dokonale obývaným skrze jeho úmysly, se má konat 
to, o čem je řeč dále, totiž: „tam si hrej“. (Exp. De Hebdomad., prol.)

A máme zde ono hraní si. Tomáš ihned vysvětluje, proč se činnost moud-
rosti přirovnává právě ke hře:

Zde je třeba uvážit, že kontemplace moudrosti se vhodně přirovnává ke 
hře, a to pro dvě skutečnosti, které lze ve hře nalézt. Za prvé hra přináší po-
těšení. Kontemplace moudrosti má pak v sobě to největší potěšení. Z toho 
důvodu říká Sirachovec 24 ústy moudrosti: „duch můj je nad med sladší“.

Za druhé úkony ve hře nemají svůj cíl někde jinde, nýbrž vyhledávají 
se pro ně samé. Totéž platí pro radost moudrosti. Stává se totiž, že někdo 
se raduje z pomyšlení na to, po čem touží nebo co zamýšlí udělat. Avšak 
toto potěšení směřuje k něčemu vně, totiž k čemu se snaží dospět. A když 
se to nezdaří nebo oddaluje, přidává se k takovému potěšení nikoli menší 
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bolest, jak praví Přísloví 14: „smích se smísí s bolestí“. Avšak potěšení kon-
templace moudrosti má příčinu tohoto potěšení samo v sobě. Proto netrpí 
žádnou úzkostí jakoby z očekávání něčeho, co je nedostatečné. Z toho dů-
vodu se říká v Knize Moudrosti 8: „pobývat s ní nepůsobí trpkost a spolu-
žití s ní není trápením“. Totiž s moudrostí. A proto Boží Moudrost přirov-
nává své potěšení ke hře, jak praví Přísloví 8: „radostně [jsem] si před ním 
hrála po celé dny“, přičemž každý z těchto dní se má chápat jako rozvažo-
vání nad různými pravdami. Pročež se dodává: „tam konej své myšlenky“, 
skrze něž člověk přijímá poznání pravdy. (Exp. De Hebdomad., prol.)

Možná čtenáře napadne, že lidé, o nichž je zde řeč, se stahují ze světa reál-
ného do nějakého světa vnitřního, do vnitřní hry. Určitě si i vzpomene na 
množství podivínů, kteří by mohli zpochybnit hodnotu, o níž Tomáš na zá-
kladě Písma mluví. Ovšem jsou zde případy, které jistě milovaly ústraní, 
nacházely v něm radost, ale které také přitahovaly ostatní lidi. Lidé je vy-
hledávali, našli a odnesli si od nich nějaké světlo, moudrost a radost potřeb-
né na cestě k radosti věčné. Ani Ježíš nechodil všude, ale mnozí ho hledali 
a nalezli a pak šířili něco z jeho radosti, a tak je tomu dodnes. Ostatně dům, 
kde vtělená Boží Moudrost touží bydlet a být hledána, je docela blízko, je to 
naše srdce.

 fr. Irenej Šiklar OP
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Radujte se stále v Pánu, opakuji, 
radujte se! (Flp 4, 4)
Radost v Sumě svatého Tomáše

Nejen svatým Pavlem jsme 
často vybízeni, abychom se ra-
dovali. Touto radou, nebo snad 
příkazem (?) oplývají mnohé 
knihy o duchovním životě, ka-
zatelny i zpovědnice. Člověk si 
maně pokládá otázku: je snad 
radost něco, co si mohu přiká-
zat, na čem mohu pracovat (byť 
s pomocí milosti), co mohu 
pěstovat jako ctnost?

Pozorným čtenářům mi-
nulého OPuscula jistě neuniklo, že radost, stejně jako pokoj, nepatří podle 
Tomáše Akvinského mezi ctnosti, ale mezi účinky ctnosti – a to ctnosti nej-
vyšší, lásky. Jakékoli úsilí o probuzení radosti v našich životech by se tedy 
setkalo s neúspěchem, kdybychom se snažili pouze „být radostní“ a chyběl 
nám samotný zdroj radosti – ctnost lásky. Z té pak samovolně, jako bystřina 
z pramene, prýští radost a pokoj (když zůstaneme u obrazu z výše zmíně-
ného článku).

Čím můžeme tomuto prameni pomoci, aby z něj vyvěrala voda čistá 
a průzračná? Odstraňováním bahna a listí – a sice neřestí spojených se 
smutkem. Tomáš výslovně mluví o lenosti (resp. o akédii, což není přesně 
totéž co lenost) a závisti. Vzdálenou příčinou smutku ale mohou být i jiné 
neřesti, například nevděk (což je hřích proti spravedlnosti) nebo nedostatek 
na straně uměřenosti či rozumových ctností.

Jestliže je radost definována jako zakoušení přítomného dobra, pak 
smutek naproti tomu je nelibost z nepřítomného a nedosažitelného dobra. 
Co je však větší dobro než Bůh sám? A co je světu vzdálenější než právě On? 
Láska k Bohu je tedy adeptem na největší možnou radost a zároveň největší 
možný smutek v nás. Osobnost svatého Dominika to potvrzuje: „Večer při 
modlitbě proléval slzy, ráno zářil radostí“ (viz Jordán, Libellus 105).

Eva Imelda Fuchsová
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Tajemství radosti

Svatý Tomáš říká: „žádný člověk nemůže žít bez radosti“ (STh II-II, q. 35, 
a. 4). Radost vyhledáváme všichni. Ale může být skutečně pravda, že exis-
tuje jedno jednoduché tajemství radosti? Že láska (božská neboli teologální 
láska, caritas) člověku vždycky neomylně přinese spíš radost než zármu-
tek? Copak to jde takhle neskutečně zjednodušit?

Radost božské lásky… není smíšena se smutkem, jak říká Mdr 8, 16: „Po-
bývat s ní nepůsobí trpkost…“

Radost z Boha, způsobená božskou láskou, může být dvojí. Jedna, kte-
rá je hlavní, je vlastní božské lásce. Jí se radujeme z Božího dobra uvažo-
vaného o sobě. A taková radost božské lásky nepřipouští příměs smutku, 
tak jako dobro, z něhož se raduje, nemůže mít žádnou příměs zla. Proto 
Apoštol říká ve Flp 4, 4: „Radujte se v Pánu vždycky.“

Druhá je radost božské lásky, jíž se někdo raduje z Božího dobra, nako-
lik na něm máme účast. Ale této účasti může bránit něco rušivého, a proto 
radost božské lásky může být po této stránce smíšena se smutkem: když se 
totiž někdo rmoutí nad tím, co odporuje účasti na Božím dobru buď v nás, 
nebo v bližních, které milujeme jako sami sebe. (STh II-II, q. 28, a. 2)

[…] Božská láska sama o sobě neobsahuje žádnou příměs smutku. Je-li to 
božská láska, je radostná. To platí jak o lásce k Bohu, tak o lásce k bližním. 
Smutek vychází z jiných zdrojů, nikdy z božské lásky samotné.

Podstatou lásky caritas není uspokojovat potřeby druhých. Kdyby 
tomu tak bylo, nemohli bychom touto láskou milovat Boha, protože on je 
dokonalý, a proto žádné potřeby nemá. Podstatou lásky caritas je chtít pro 
druhého dobro, chtít ho svou vůlí nebo vyřčeným přitakáním, ať už ono 
dobro ten druhý má (což je v každém případě Bůh), anebo nemá (což je 
případ člověka). Vůle touží po dobru, když chybí, a raduje se z dobra, když 
je přítomno.

Ovšem (žádný div!) i v tomto případě je nutné dodat „ale na druhou 
stranu…“ Podíl tvora na božském dobru je vždy konečný a často pomíchaný 
s jeho opakem (zranění, zlo, bolest nebo hřích). Když ti, které milujeme 
božskou láskou, zakoušejí zlo, s naší láskou se pojí jak zármutek, tak radost; 
milujeme je přece „jako sebe samotné“, a proto přijímáme za vlastní jejich 
trápení i radosti. Náš vlastní smutek i radost narůstají úměrně dvěma fak-
torům: počtu lidí, které milujeme, a intenzitě naší lásky k nim. Láska je tedy 
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se zármutkem nejen slučitelná, ale nevyhnutelně ho s sebou nese. Jediný 
způsob, jak se vyhnout zármutku, je vyhnout se lásce.

Zármutku se nevyhneme ani tehdy, kdybychom milovali jen Boha, ale 
ne bližního. Důvody jsou dva. (1) Milujeme-li Boha, musíme milovat i bliž-
ní, protože to je největší Boží přikázání. (2) Protože se Bůh vtělil, stal se 
jedním z našich bližních – vlastně se stal všemi našimi bližními: „Cokoli 
jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste 
udělali“ (Mt 25, 40).

Tento princip – že totiž láska k bližnímu násobí zármutek i radost – 
působí, že Kristova bolest na kříži je nekonečná a že stejně nekonečná je 
i zásluha, kterou splácí všechny naše hříchy. Zakusil všechno trápení, které 
jsme měli zakusit my, a ještě mnohem víc. I když Bůh coby Bůh nemá žádné 
potřeby a není zranitelný, o Bohu coby člověku to neplatí. Vtělením se Bůh – 
druhá Osoba Trojice, jediná božská osoba, která do své osoby pojala lidskou 
přirozenost, přičemž neztratila svou božskou přirozenost, ale jen svoje bož-
ská privilegia – stává schopným zakoušet svou láskou zármutek a bolest. 
Věčná božská láska se nemění co do podstaty své vlastní přirozenosti, ale 
nyní zakouší, jak se k ní přidává stejný cizí prvek (bolest) jako k naší lásce.

Tento princip působí i to, že máme jen dvě životní volby: (1) žít živo-
tem božské lásky a tím obejmout jak agonii, tak extázi, hořkost i sladkost, 
hloubky i výšky, anebo (2) se obojímu vyhnout a zalézt si do bezpečí malé 
jeskyně zvané ego, kde budeme mít všechno pod kontrolou. Té jeskyni se 
také říká peklo.
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Plnost radosti

Je v nebi radost, která vychází z lás-
ky, konečná, nebo nekonečná? Pokud 
je pouze konečná, můžeme si jí přát 
pořád víc, než máme, a tedy se zdá, 
že budeme navěky frustrovaní, pro-
tože touha nikdy nedosáhne úplného 
uspokojení. Ale jestli je radost koneč-
ná, může se nám nakonec podařit vy-
stoupit na vrchol hory radosti, a pak se 
budeme nudit a nadávat, že před námi 
není žádný další vrchol, který bychom 
mohli zdolat.

A navíc – pokud jsme my i se svý-
mi radostmi navěky koneční, dokonce 
i v nebi, pak musí být radost jednoho 
člověka větší než radost druhého. (Ten-
to závěr vyplývá z principu spravedl-
nosti, který požaduje rozdílnou odměnu pro rozdílnou míru lásky.) Ale jak 
můžu být se svojí menší mírou radosti spokojený, když vím, že je menší?

Může v nás být duchovní radost, jejíž příčinou je božská láska, v plnosti?
Pán říká učedníkům v Jan 15, 11: „Aby moje radost byla ve vás a vaše 

radost aby byla plná.“
Radost pak je k touze ve stejném vztahu jako klid k pohybu… klid je 

úplný, když už nezbývá nic z pohybu. Proto radost je úplná, když už nezbý-
vá nic, po čem bychom toužili. Dokud žijeme na tomto světě, pohyb touhy 
v nás nepřestává… Ale až dospějeme k dokonalé blaženosti, nezůstane už 
nic, po čem bychom toužili, protože budeme plně zakoušet Boha, a tím člo-
věk dostane, cokoli si žádal i z jiných dober, podle Žl 103, 5: „Naplňuje 
dobry mou touhu.“ Proto touha ustane, a to nejen touha, jíž toužíme po 
Bohu, ale klidu dojdou také všechny [jiné] tužby. Tedy radost blažených 
je dokonale plná, ba dokonce přetékající, protože dostanou více, než si do-
kázali přát. „Co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho 
milují,“ jak se říká v 1 Kor 2, 9…

[Avšak] … onu naprosto plnou radost člověk nepojímá do sebe, ale spí-
še do ní vstupuje, jak říká Mt 25, 21: „Vejdi v radost svého Pána.“

SUMA SVATÉHO TOMÁŠE
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Radost každého člověka tedy bude plná ze strany radujícího se, protože 
zcela ustane jeho touha, i když radost jednoho bude větší než radost druhé-
ho, protože bude mít plnější účast na Boží blaženosti. (STh II-II, q. 28, a. 3)

Ano, naše radost bude naprostá, zcela v plnosti. Přesto bude konečná.
Vůle se ke svému objektu, tedy k dobru, vztahuje dvěma způsoby: touží 

po něm, pokud dobro ještě není přítomné, a raduje se z něho, pokud dobro 
přítomné je. V nebi dojde každá touha po dobru svého naplnění a utišení, 
protože celým naším dobrem je Bůh, a Bůh pro nás bude v nebi dokonale 
přítomný. V Bohu bude přítomné vše žádané i žádoucí. Naše touha bude uti-
šena. Ale radost naší vůle z tohoto plně přítomného dobra bude pokračovat 
a poroste věčně. Objekt touhy – Bůh – je totiž nekonečný a nevyčerpatelný, 
zatímco naše schopnost pochopit tuto skutečnost je omezená, konečná.

[…] A tak, protože Boží přítomnost uspokojí každou touhu, nebude žád-
ná frustrace, žádná neukojená touha. Ale nebude ani nuda, protože radost 
bude stále nová. A radost – na rozdíl od touhy – není frustrovaná tím, že 
něco chybí, ale požehnaná tím, co je přítomné.

My jsme koneční, ale Bůh, objekt naší touhy, je nekonečný. Jak s precizní 
výstižností říkají slova Písma citovaná svatým Tomášem, tuto radost nepojí-
máme do sebe, ale spíše do ní vstupujeme. (Krásnou meditaci na toto téma 
najdete v posledních dvou kapitolách díla Proslogion od svatého Anselma.)

Protože naše radost bude konečná, stejně jako my sami budeme ko-
neční, bude se radost každého z nás lišit co do množství i co do kvality. Ale 
žárlivost tu nebude (žárlivost je ostatně nejpitomější hřích na světě, jediný 
hřích, který člověku nikdy nepřinese ani falešnou radost). Bude jen dokona-
lá božská láska, která se bude radovat z radosti ostatních.

Peter Kreeft, Practical theology,
Ignatius press, San Francisco 2014, s. 172–173,

přeložila SM. Krista Chládková OP

Pokaždé, když jsem Bohu řekl ano, které se jen trochu blížilo vyjádření 
celé mé duše, pokaždé, když jsem nejen řekl „Buď vůle tvá“, ale také 
jsem to tak mínil, miloval to a toužil po tom, nikdy jsem nebyl neúspěš-
ný v nalezení radosti a pokoje, hned v té chvíli. Vlastně, přesně do té 
míry, do jaké jsem to řekl a myslel vážně, přesně do té míry jsem našel 
radost. (Peter Kreeft)

https://www.peterkreeft.com/topics/joy.htm
Přeložil Jiří Reginald Machačík

SUMA SVATÉHO TOMÁŠE
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Pěšky a v sedle osla
se svatým Vincencem Ferrerským

Občas mě napadá otázka, kdo si vlastně 
koho vybírá, zda si své řeholní/řádové 
patrony vybíráme my, nebo zda si oni 
vybírají nás. Často vzpomínám, že když 
jsem začala uvažovat nad výběrem patro-
na, sestry mě opakovaně varovaly, abych 
počítala s tím, že budu s vybraným svět-
cem určitým způsobem a na určité rovině 
sdílet osud. Moc jsem tomu nevěřila, ale 
když jsem si procházela nekrology sester, 
uvědomila jsem si, že mají pravdu a že 
bych měla být opatrnější. Kdo by chtěl 
žít s vysokou pravděpodobností toho, že 
se nedožije více než 40 let? Že bude trpět 
na nervy? Zkrátka, od té doby jsem zača-
la brát výběr mnohem vážněji. A druhá 
strana zřejmě také. Nakonec to asi byl 
spíše dialog než jen pročítání životopisů.

Se svatým Vincencem putuji asi dva 
a půl roku a je to cesta velmi dobrodruž-
ná. Pokud se zrovna na cestě nevyskytují 

žádné překážky, mohu si spokojeně výskat, nebe je blízko, neřeším pro-
blémy a v tu chvíli možná ani nehledám pomoc, vše jde samo… A proto-
že patřím ke stejnému živočišnému druhu jako vy, umíte si představit, jak 
jsou tyto okamžiky vzácné. Svatý Vincenc je však společník do nepohody – 
pokud se člověk začne bořit do bahna, bloudit, zamotávat se do různých 
nepříjemných záležitostí atd., Vincenc často něčím podobným a kolikrát 
i mnohem dramatičtějším prošel sám a ví, zač je toho loket. Navíc, sám svůj 
pozemský život nestrávil zrovna v klidné době, a tak se není třeba obávat, 
že by v dnešních dnech neměl co říct. Jako dítě své doby v sobě nesl kom-
plikovanost, na kterou všude kolem sebe narážel a snažil se v ní aktivně 
zorientovat. Katolická církev byla sápána dvoj- a následně i trojpapežstvím 
a rodily se počátky jejího dalšího štěpení, po Evropě se v různých vlnách 
šířil mor, starý svět byl konfrontován s jinakostí…

SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH
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Někdy se můžeme v dobré víře nadchnout pro ne zrovna správnou věc 
a tu usilovně podporovat. To se stává. Ale když dostaneme tu milost a od-
halíme, že se jedná o bludnou cestu, co uděláme? To je něco pro lidskou 
pýchu. Můžeme se pokusit dělat, že to nevidíme; můžeme z toho začít zce-
la nenápadně vycouvávat a snažit se, abychom byli zapomenuti. Ale sva-
tý Vincenc na základě své životní zkušenosti, kdy několik let na nejvyšší 
úrovni podporoval avignonského vzdoropapeže a tím svým dílem přispíval 
k rozkolu církve, nabízí a také sám podstupuje radikální variantu řešení: ke 
svému omylu se veřejně přihlásí a kaje se a navíc se snaží situaci napravit 
tím, že vzdoropapeži opakovaně domlouvá, aby odstoupil. Tato varianta vy-
žaduje na prvním místě Boží pomoc, ale také naši odvahu, schopnost uznat 
své chyby a omluvit se. To radí svatý Vincenc, ve velkých, i v malých věcech. 
Pokud se někdy podaří sebrat síly a následovat ho, je to správné, transpa-
rentní, otevřené. Ale rozhodně ne snadné.    

A další klasická svízel, do které se asi většina z nás jako kazatelé pravi-
delně dostáváme. Máme pocit, že naše řeč má hlavu a patu, je perfektně vy-
broušená a nemůžeme s ní u lidí jinak než fenomenálně uspět. A pak narazí-
me na realitu, výsledkem je propadák. I tím si Vincenc (a určitě ne jednou) 
prošel a po jednom takovém nevydařeném kázání pro nejvyšší společnost 
k svému neúspěchu dodal: „Dnes kázal bratr Vincenc, jindy káže mými ústy 
Kristus.“ Opět lekce pokory a pravdy. Jen mít zrovna sílu ji přijmout. Ne 
vždy se to podaří, ale pokud někdy ano, je to vysvobození.

Svatý Vincenc, anděl apokalypsy, neumlčitelný kazatel putující pěšky 
a s přibývající slabostí na oslu, za nímž se často táhly ohromné davy bičují-
cích se kajícníků. Konec světa měl podle něj být na spadnutí… Označit ho za 
bláznivého fanatika by bylo jistě možné, ale příliš rychlé a zjednodušující. 
Co tím může dnes říci nám, více méně podivínům oděným, viděno očima 
okolního světa, do kuriózních hávů? Já osobně v tom spatřuji jeho plnou 
účast na problémech své doby, která byla co do celkového kontextu na-
prosto specifická (tak jako každá jiná). Nebyl izolovaný od problémů svých 
současníků, byly to i jeho problémy. Neuzavíral se před zkažeností do něja-
kého temného kouta, ale aktivně se snažil reagovat a podle svého poznání 
pomoct. Konkrétní formu nemá smysl hodnotit, protože vychází z mnoha 
faktorů, které ani nejsme schopni postihnout. Zásadní pro mě zůstává jádro 
sdělení, že zde jako dominikáni nejsme proto, abychom se někde v ústraní 
a klidu oddávali pěstování si své „osobní svatosti“, ale abychom šli s druhý-
mi a snažili se jim sloužit, konkrétní modlitbou, konkrétními činy.

Svatému Vincenci děkuji za průvodcovství a všem doporučuji, je to spo-
lehlivá (nejen) krizová linka.

SM. Vincenta Vodáková OP
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Setkání Kristova a našeho života 
skrze Pannu Marii
Úvaha o významu modlitby posvátného růžence

V čem spočívá velikost a význam modlitby posvátného růžence? Je to se-
tkání dvou životů: života Pána Ježíše Krista z jedné strany a našeho života 
ze strany druhé. Rozjímáme o tajemstvích života Ježíše Krista a čerpáme 
jejich milost a zároveň vkládáme do těchto tajemství sami sebe, své blízké, 
církev a svět. A k tomuto oboustrannému setkání Kristova a našeho života 
dochází skrze Pannu Marii.

Teologická suma svatého To-
máše Akvinského a růženec: 
tyto dvě skutečnosti jsou určitě 
velmi charakteristické pro nás, 
dominikány. Na první pohled se 
 ovšem může zdát, že to jsou dvě 
věci velmi rozdílné a neslučitel-
né. Teologická suma Andělského 
učitele se zdá být ve své hloubce 
a bohatosti jakousi gotickou ka-
tedrálou – k ní bývá i často při-
rovnána –, zatímco růženec ve 
své prostotě a jednoduchosti, až chudobě, se zdá být jakousi malou chaloup-
kou vedle této katedrály. Některým se růženec dokonce jeví jako modlitba 
monotónní – vždyť zde stále opakujeme tytéž modlitby, zvláště modlitbu 
Zdrávas, Maria –, jako jakási křesťanská obdoba tibetského modlitebního 
mlýnku, a proto únavná až nudná. K tomu se připojuje dojem, že modlitba 
růžence nemůže být tak účinná a dosahovat tak úžasných plodů spásy a po-
koje, jak je to přislibováno, jestliže se navenek zdá být tak ubohou.

Jak je tomu ve skutečnosti? Modlitba posvátného růžence je jistě mod-
litba prostá a jednoduchá, avšak zároveň v této své jednoduchosti je ne-
smírně hluboká. Je to modlitba vhodná pro všechny: pro lidi na počátku 
duchovního života i pro lidi, kteří dosáhli vrcholů svatosti; pro lidi prosté 
i učené; pro muže a ženy; pro mladé, zralé i staré...

A jistě je to modlitba velmi účinná pro záchranu světa, mír na zemi 
a věčnou spásu duší. Sestra Lucie, fatimská vizionářka, říká svému duchov-
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nímu Otci: „Není žádný problém, jakkoliv obtížný, časný a zvláště duchov-
ní, týkající se osobního života každého z nás, našich rodin, rodin světa či 
řeholních společenství, nebo života lidu a národů, není žádný problém, 
pravím, jakkoliv obtížný, který bychom nemohli vyřešit skrze modlitbu 
posvátného růžence.“

A modlitba růžence je takto účinná ve své zdánlivé nepatrnosti. Vždyť 
nepřiměřenost mezi malostí prostředků určených Bohem a velikostí účin-
ků, kterých se těmito prostředky má dosáhnout, je podle svědectví Božího 
slova něčím obvyklým v Boží „režii“, aby náležitě vyniklo, že se jedná sku-
tečně o Boží účinky. Můžeme v tomto smyslu např. připomenout, jak pro-
rok Elizeus řekl Námanovi ze Sýrie, aby se pro své uzdravení sedmkrát omyl 
v řece Jordánu. Náman se bouří: „Copak nejsou naše syrské řeky mnohem 
lepší?“ Nakonec však ustoupí naléhání svých služebníků, sedmkrát se po-
noří do řeky Jordánu, která se mu zdála být tak bezvýznamnou, a dosáhne 
zázračného uzdravení (srov. 2 Král 5, 1–14).

Ostatně, modlitba růžence není až tak nepatrná a nevýznamná, jak se 
může jevit: není chaloupkou vedle gotické katedrály Teologické sumy, ale 
spíše krásnou a velikou mariánskou svatyní, která je nadto s katedrálou 
Teo logické sumy v určitém smyslu spojena, jak ještě uvidíme. V čem vlastně 
spočívá velikost a význam modlitby posvátného růžence? Můžeme odpo-
vědět, že se jedná o setkání dvou životů: života Pána Ježíše Krista z jedné 
strany a našeho života ze strany druhé.

Nejprve se zastavme u života Pána Ježíše Krista: Modlitba posvátného 
růžence je jako člověk: má duši a tělo. Tělem růžence jsou ústní modlitby: 
Otčenáš; Zdrávas, Maria; Sláva Otci a případně Krédo. A duší růžence je 
rozjímání o tzv. tajemstvích, tj. událostech ze života Pána Ježíše. Přitom 
obojí se zde krásně spojuje – tak jako duše a tělo tvoří jediného člověka: 
rozjímání působí, že ústní modlitba není příliš monotónní a nudná, a na-
opak ústní modlitba napomáhá našemu rozjímání, napomáhá pozvedat naši 
mysl a naše srdce k Pánu Ježíši Kristu a k Panně Marii a udržovat je u nich. 
Toto rozjímání nemusí být snadné, ale zde nám mohou pomoci různé pro-
středky: někdo např. radí přiřazovat k jednotlivým Zdrávasům myšlenky, 
které se vztahují k jednotlivým tajemstvím, nebo je dobré mít před sebou 
vyobrazení tohoto tajemství či ho mít alespoň ve své obrazotvornosti apod.

Duší růžence je tedy rozjímání o tajemstvích života Pána Ježíše Krista: 
o tajemstvích Ježíšova života, která také oslavujeme v průběhu liturgické-
ho roku a o nichž tak skvělým způsobem pojednává svatý Tomáš Akvinský 
ve III. části (Tertia pars) své Teologické sumy.1 Proč jsou tato tajemství tak 
důležitá? Jsou to události, které se odehrály zhruba před dvěma tisíci lety 
v Palestině a jako historické události odezněly, pominuly a jsou neopakova-

ŽIVÝ RŮŽENEC
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telné – podobně, jako je např. neopakovatelná bitva na Bílé hoře v roce 1621. 
 Ovšem tato bitva měla určité důsledky, které trvají dodnes – především ten 
důsledek, že naše země nejsou protestantské –, tyto důsledky mají i jiné dě-
jinné události a to také platí, i když mnohem radikálněji, v případě událostí 
života Ježíše Krista. Vždyť protagonistou těchto událostí není pouhý člověk, 
pouhá lidská osoba, ale Bůh, božská osoba, druhá božská osoba Syna, která 
se pro nás a pro naši spásu stala člověkem. Jistě, on jen ve svém lidství je 
počat v lůně Panny Marie, rodí se v Betlémě, je obětován v jeruzalémském 
chrámě, je pokřtěn, káže Boží slovo, trpí a umírá na kříži, je vzkříšen a vzat 
na nebesa, ale v posledku je to jeho osoba, která toto vše koná a podstupuje, 
a tato osoba je božská. Jak káže svatý Bernard z Clairvaux: „Na které z těch 
tajemství by se nemělo s opravdovou láskou a zbožností myslet? Myslím-li 
na kterékoliv z nich, myslím na Boha a je v tom všem ten, který je můj Bůh.“2

Události ze života Ježíše Krista, vtěleného Boha, jsou tak skutečně ta-
jemstvími: jsou „nabity“ duchovní energií a milostiplné, tj. naplněné milos-
tí, spásonosnou mocí, jež přesahuje dobu a místo, kdy a kde se udály. My 
tak můžeme s touto milostí Kristových tajemství vejít do kontaktu kdykoliv 
a kdekoliv: jistě na prvním místě skrze liturgii a hned na druhém místě 
skrze růženec, který k liturgické oslavě Kristových tajemství vede – nejlépe 
na ně připravuje – a jenž z liturgického slavení Kristových tajemství vychází 
a je jeho jakýmsi prodloužením.

ŽIVÝ RŮŽENEC
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Jak jsme však uváděli o něco výše, v případě růžence nejde jen o sa-
motná tajemství Kristova života, ale o setkání Kristova a našeho života: my 
sami se svým životem se v růženci setkáváme s tajemstvími Ježíšova živo-
ta, a tak osobně čerpáme jejich milost – spásonosnou moc –; vkládáme do 
těchto tajemství sami sebe, své blízké, církev a svět; postupně přetváříme 
svůj život podle těchto tajemství.

Růženec je mariánskou modlitbou – někdy také bývá nazýván marián-
ským žaltářem –, ale zatím jsme o Matce Boží příliš nemluvili: necháváme 
si ji však na konec jako „zlatý hřeb“. K onomu setkání Kristova a našeho 
života v růženci dochází totiž per Mariam – „skrze Marii“. Skrze Marii se 
setkáváme se samotnými tajemstvími Kristova života, neboť jsou to udá-
losti, kterých se Maria přímo účastní – jsou to společná tajemství Kristova 
a její –; díváme se na tato tajemství očima Panny Marie; hledíme na to, jak 
se tato tajemství odrážela v jejím srdci.

Skrze Marii dochází také k setkání nás, našich životů, s životem Ježíše 
Krista: Do mocné Mariiny přímluvy, které se dovoláme znovu a znovu – 
„Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší“ – 
s velkou důvěrou vkládáme sebe samé, své blízké, církev a svět. A skrze ruce 
Panny Marie dostáváme milost tajemství života Ježíše Krista, tedy milosti 
růžencových tajemství.

Modleme se tedy růženec a vytrvejme v této modlitbě. Ta je vždy plod-
ná, ať se při ní cítíme povzneseni, či naopak prožíváme „suchopár“. Kéž mů-
žeme spolu s blahoslaveným Bartolem Longo, velkým apoštolem růžence, 
zakladatelem svatyně Panny Marii Růžencové v Pompejích a dominikán-
ským terciářem, ze srdce říci: „Ó blahoslavený růženci Mariin, sladký řetě-
ze, který nás spojuje s Bohem; pouto lásky, které nás sjednocuje s anděly; 
věži záchrany před útoky pekla; bezpečný přístave v mořské katastrofě! 
Nikdy tě neodhodíme. Budeš naší útěchou v hodině smrti.“3

fr. Štěpán Maria Filip OP
převzato se svolením autora,

publikováno in RC Monitor, 12 (2015), č. 11, s. 8–9

Pozn.
1 Činí tak přesněji v 27. až 59. otázce této III. části Teologické sumy.
2 Sermo de Aquaeductu. Srov. 7. října: památka Panny Marie Růžencové: modlitba se 
čtením: druhé čtení. In: Denní modlitba církve III: Liturgické mezidobí. Praha: Česká 
liturgická komise, 1988, s. 1237.

3 Cit. in: Svatý Jan Pavel II.: Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae (16. 10. 2002). 
Přel. Lubomír Štula. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2002, č. 43, s. 39.
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Z nabídky nakladatelství Krystal OP

Dom Louis Leloir OSB:
Poušť a společenství. Svědectví otců pouště 
na základě arménských pateriků

Studie o pouštních otcích, zpracovaná na základě 
arménských pateriků, vydaných v Benátkách roku 
1855. Autor přibližuje spiritualitu pouštních otců 
a ukazuje význam jejich poselství pro současnost, a to 
nejen pro dnešní mnišský život, ale i pro život obecně 
křesťanský, v němž je stále důležitá samota, prodlé-
vání v ústraní s Bohem, ukázněnost a sebeovládání.

brož., 216 s., 290 Kč

Česlava Talafantová OP:
Volba je jen na nás. Křížová cesta

Křížová cesta dlouhá jako celé dějiny spásy ve vyprá-
vění a ilustracích SM. Česlavy Talafantové OP. Moc 
smrti byla na kříži zlomena, ale zlo ještě není defini-
tivně poraženo, naše individuální křížové cesty ještě 
čekají na své vyústění. Jaké bude? Doneseme svůj 
kříž k vítězství, nebo ho odhodíme jako nepotřebné 
harampádí, které jen překáží našemu pozemskému 
štěstí? Volba je jen na nás… 

váz., 72 s., 190 Kč

Salve 3/2020
psychologie a teologie – Victor White OP

Číslo přibližuje osobnost anglického dominikána a to-
mistického teologa Victora Whitea OP (1902–1960), 
jenž patřil k průkopníkům dialogu mezi psychologií 
a náboženstvím a byl blízkým přítelem psychoanalyti-
ka Carla Gustava Junga. Whiteův život a dílo pomáha-
jí nahlédnout, jaké výzvy a úskalí přináší dialog mezi 
vírou a modernou, mezi tradiční teologií a vědou. 

brož., 144 s., 100 Kč

https://krystal.op.cz
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Co by vás ještě mohlo zajímat:

• kázání kardinála Zuppiho při otevření jubilea 6. ledna v Boloni
 https://idi.op.org/

• záznam přednášek stálého studia ׀ O čem bys kázal ׀ Svatojilské rekolekce
 https://www.youtube.com/channel/UCXgghtPJapWwLM_r6zKJXOw

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

• Dominikánská 8 – informace o programech, záznamy akcí
 http://www.dominikanska8.cz/
 https://www.youtube.com/channel/UCssffFbYumKjs71MwYZ52BQ
 https://soundcloud.com/dominikanska8

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

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

• Půst a Velikonoce s Krystalem OP – letos s Peterem Kreeftem
 https://www.facebook.com/PustAVelikonoceSKrystalemOP

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





Z obsahu

Radost dominikánství

Radost v Ježíšově řeči na rozloučenou

Františkovy exhortace o radosti

Radost v Sumě svatého Tomáše

Tajemství radosti

Pěšky a v sedle osla se svatým Vincencem Ferrerským

Setkání Kristova a našeho života skrze Pannu Marii

Adresa redakce:
OPusculum
Klášter dominikánů Olomouc
Slovenská 14, 779 00 Olomouc 2
e-mail: opusculum@op.cz

Výtisk zdarma. Distribuce za cenu poštovného a balného. Objednávky na adrese redakce.

http://opusculum.op.cz


