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na úvod

gL .ii"a
k realizaci gvého zv}áštnÍho charizrnatu lldó-

Kalvárie .'' 'miniiáňá ži:i.ii,ó "; ;ěG-]-"ň''J=iied světal|
-'' .'l.!'9'_samostatrióst Vzhledem k otcůn ŽijÍcÍn

:':' :'. . : ''v řeholnÍ , komunitě. Přesto rnj- dovoltá -pár'-- ' ' . ':-''''- slov,..která'nebud9Y jen.duchovnim povzbuzoíá-
Ňechápu, proč m1r křestané ]tak ná}o pe zarnýš- :}l.'.k větší_ horlivosti, a1e snad i urěitým
IÍme 

_náa-xrrzeň 
Páňě 'á.,'náa j"no ůtrpenim. nástinern toho, co jsern pochopil,] Že od vás

viaýt 
'_t 

rižě_Áást_oúpi}a'naše épása, vŽáyt on řád oěekává.
:je ňašÍm majákem a slu4cem, vŽdyt z něho nám

íytrisxt noúy zivot, vŽdyť jÍm jsme se stali
$l:-í*.3'ífr''n*rn panc,nejmo"r,urn, ochranou Kudy cesta
proti hřÍchů. Když jě lákal hřích, pohlédlina't<rrz a vzpomněI-i ši, jak štraěný je hřÍch, H]"avnÍm cÍIem řádu je jÍstě kázánÍ, h'á-když-tolik 9qa] 1as9ho.Spasit"+9"-iik*:'':i':Í sání evange1ia, zprostředkovánÍ zjevenÍ BožÍ-j9-}rrrcn, kdyŽ to}ik jej musil BŮh na svém ňI'ria"' _ jak věřicim tak nevéřÍcÍn. Nemůže-vlasLnÍm synu trestat.
nróiaemá .loYtg ";;;;ů knihou "tltil1-_lálil ffi':'3}.:!iši{"k í3ul33i""ř:i''l;Í:':ilní"ř::projděme jÍ jako školou v duchu nesmÍrné po- :::
kory. .,,'-. 

. 
'rgc.rrl!"= !'v munitách, a Že zbytek dominikánské rodíny je

Dozněly poslednÍ Žá1my po veěeři Páně. Je po jim pouze ku pomoci' je jejich zázenÍn' Sán

prvéEt átko vzdá"rl-'š'í"řá $"_-1,.;;";'ziiažř 
úko1 kázáni má tolik způsobů realizace, že )e

ápoet"iu. |9"Tr11v.=i 3??Yo -:y:.ii-::$:*ln l3ilI"]i'j13fu i|{'oílu.H1":t.*:'}3"!l3íiTl;úěinek' Apoštolové přijalÍ Tě1o a K:::-:á::: xápit"l -pos}ednich desetiletÍ, kdyŽ dale}ro
Tě1o'r _které.mělo !Ýt.vvdáno.a krev,.kt''{-TŤ; nile zaurazňovali termÍn ltdominikánská rodi_Ia být vylita' Jejich mistr ''"'^]-iT 

-:1Ťl.:.1 ;; pŤed výrazy třetÍ řád a podobně. V rozpo-v lásóe, jaká je jen moŽná a po tomto proievu l']
lásky pohladil svoje : učednÍky ;;l"Ť;áá;ňi ::. " názvem mého officia (promotor pro třetÍ
slovy lásky. Mluvil o, Iáqge. rasr<u"Jář;;;;;i: -iá3), 

přes neustáJ-ý výskyt terminu třetí řád
Krev ku prolitÍ, t_ěIo na. vydanÍ] ffiil"j;il v naŠem s]-ovnÍku' neexistuje I' ' II" a III'
oár.."... Lyro toňo-příJ.iš'mnóno ní **:^:i::: Ět*.t}" ffilii*=illo" "*1i]i"nilu}u'i.EÍi.nÍků. Kristus je vede do zahradv olivetské. :-::
Ted byl koneěně sám. vÍme, iax aárěiil;";i;: bfatří' a sester' kteři v úzké spolupráci hlá-
rosti na nás, kdyŽ odejdou prat.íá'á|'áisĚ"!" sajÍ BoŽÍ slovo podle charismatu, kterým je,
ztišÍ. Krístus vidÍ před sebou "i!.fi".:-ňřr.il 

ko_nkřétně je, je jako individua _ ěleny rodi-
všechny uráŽky, potupy, vidÍ je'-Tliiii_ui'ii'i iI. - 'vybavil Bůh' NenÍ tedy rnyslitelné'

"-řiai' : é- i axó' n'rrcrr. 
_ viar vséc'.!j:š:íi:*: iiIÍŤÍT 

u3f3']o"liJn":::{*:li'io"'!íií*'3i"::
zlobu- šyv:!.. nepřátel, jejich-^p:!:*':::1 ti|""'ei od Boha),,., Co, kdy a jak rnárrr dělat.a vidÍ zbabělost.svých -Přít9+',P:^P:::T :::: ,i;á't-řá"--"i-iéó"', než já, jak kázat slovotÝT přijÍmání ti,. kteřÍ byli "i?y:::.i ]?P ňázi " gituaci, ve které še nácházÍnr?l To já,silou, která dovede brzo umřÍt' oni jsou sla- ;-:.bÍ a zbabě}Í. Jeho přÍrozenoEt selÍeřá.-x'iš- a-jen já jsem za to zodpovědný' abY v mérn

tus je smutný a teěknt.' NěkteřÍ JE^iáa"'i-r' prostředÍ bylo toto sIovo adekvátně hlásáno!
pohoršují. A přeie, jak je 

"a* ii*"řři"řřJ . u". Pak ovŠem nutně musÍm nastolit otázku
blÍzký. a drahý, jak je nám právě tou nesmír- ::i"' se tedy liŠÍn od jiných křestanů' kteří
nou silou. NenÍ nadutým stÍnem i]áci!"'eiá, jsou svátostÍ biřmování zavázáni k témuŽ|l?

nenÍ falešným stclkemi který popÍrá bolest VŠirnněme si' bratři a sestry' Že tvořÍte
Jaká poěetilost popírat bo}est,, kád_.il'řř;: sdruŽení laiků. Z toho tedy vyplývá' že výz-
ce existuje. KdyŽ je přege pri'Jilně,_zE'š. TPý rozdíI v naŠem apoŠtolátu' a apoštolátu
člověk děsí bolesti. ProtoŽe nor!!ř"-i.'řelJ ostalnÍch křestanů je v jeho épolečnén prová-
nepřirozeného, něco, co by něně1J-řv.]""iilJl gilÍ- Tedy zodpovědný jsern já a jen já' to se
óo'óiriozuje eiovércá'a jeho:gieÁt,r] 

vJ9' ll99v' 
:ffi*J, 3'3'.ltil'XÍ"i'liÍl;i'],".:í:*í: iř::Kristus stal se.nám.podobným ve všem, l.T9' ;é j;;;;;;;;y-n] znrula stejný způsou rrta-

hřÍchu. Všichni' kteřÍ xay-1eg99 'Bmutnou tÍhu šá"í."io"á_ňózíÍ'o' xtére isou1véaeny stejnýmprvé viny, všíchní mohou jít k1idně ke Krist'u áůcnem' které eerpají svou-inspiraci_ze sĚe]-pro sílu, pro útěchu' prot'oŽe ved-l,_zg-?!_:í* ;řěii-;i#ěňů; řG;e- jiou n.poieny na stejnóuprocÍt'il a _ zakusil na sobě hořkost bolest,i, sóirrtuaritu. Mohu teáý svrij.riÉor, sve poálá-
Že jedl .jako my 9h1éb boleEti --Bu":1,-9.9l?- ;í-piňia_=pJr"_s nimi,'jako jeden'ce1ekl jako
lis: Kristus !rpě}- pocitem.t'ro?l9' úzko'stj,: ii-i-úaroióuru je neznámo, Že .týrnová ňiá"é j"Proto, aby vykoupi], oěist'il "ě::llY ig?li" ;á;p"iláňá jiz-oa"";--Fřó 

',ái"n'nejúčinnější,světa, aby věem !ěTtg agoniím Yypro9it-:li!:.- ;íe-_Fň jéaina š"ňóíňa -ú"p"iojit potřebyvánÍ, v1prosil útěchu. Po Kristově -b:E:!i áiesni doby.nejsou již tak straěné naěe agoníe. Z agonie A nejen to. JiŽ na zaěátku jsen zdůraz-
5::i:e#':'T{fi5le"':"Íi:;:"noli}"!l'i:á!!3iĚ nir pójeň'á"miňixá"šre ioainy. lsén tedy spo-
Lento losreairr ň;řilř'xioř--uci;i; :-il!háá-;; jen nejen s_bratřÍmi a sestrami - laiky téhoŽ
Života.

(přepis ěásti dosud nepublikované postnÍ Žíni _ ěleny bťatrstva sv. Dominika, se :?st-
ňiomi,'vy or. graiió_z_'oiiú-lóa' iiíí6?)''----- rani jak kontemlativnÍni tak ěinnými' s ěleny

1



na úvod
růŽencov1ich bratrstev a s da1šÍrnu lidmi ží)í'
cÍrni nejrůznějŠím způsobero spiritualitu sv.
Dominika. Je váŽnou chybou tvořit týmy jen
v rámci některého z těchto útvarů, jakoby
ostatní ě1enové našÍ rodiny by1i přÍliš vně,
přÍriŠ da1eko. NenÍ nás tak mnoho a neŽijerne
tak pohromadé, abychom si rnohli dovolit třÍ-
štit síly. Proě by lněl být způsob jakým Žiji
ideje sv. Dominika překáŽkou v úěinnosti mého
kázánÍ? !

Při návŠtěvě generálniho magistra naŠeho
řádu Damiána Byrne jsem se ' snaŽiI mnohokrát
vyzvědět jeho názor na dorninikánský laikát.
xi*ay mi neodpovědě1 l'dominikánský tai}<át je
podle mého názoru . . .l'. YŽdy zaěal ve srnyslu
i'tam a tam jsern se setkal s laiky, žijÍcÍní
podle pravidel dominikánského laikátu' kteří:
- rnajÍ vlastnÍ nemocnicii
- se věnujÍ opuštěninn liden;
- vedou v1ruěování' katecheze;
- bojujÍ za sociálnÍ práva chudých;
- vědecky pracují na té a té universitě;'
- jsou eieňy evángelizačních tý'nů;
- žijí v kornunitách rodin, pornáhajících po_
třebným a nebo plnicÍch nějaký úkol.

(Tyto příklady jsem si v1anyslel, ale doufám,
Že plně odpovÍdajÍ duchu jeho odpovědÍ).

Domnívám se tedy, Že dominikánský laikát
je více hnutím, uspokojujícírn nějaké potřeby
švého okolí, a pokud jím není, lze mluvit
snad o členectr sdruŽenÍ, snad o přátelÍch řá-
du, ale nikoliv o konsociaci církve.

Z tohoto pohledu se nám pak jeví studi-
um' setkávání, rekoIekce' }<ající Praxe' orqÍa-
nizace, poslušnost, formace, vzdělávání, roz-
jímání, špolečná nodlitba hodinek nebo růŽen-
ěe, a pod. jako nutné sice, ale toliko pros-
tředky k této čínnosti. Prostředky, bez kte_
rých nelze vytvořit týn' prostředky bez kte_
rých netze autenticky hlásat slovo BoŽÍ, leě
toliko prostředky, u kterých se nesmÍme za_
stavit, z nLcItž nesrni pramenit naŠe sebeuspo_
kojení. Lékař musí studovat, musí zÍskávat
zkůŠenosti, ale je lékařen teprve' kdyŽ 1éěí
nemocné lidi!

Pokud budeme své nÍsto chápat výŠe zrní-
něnýn způsobem, domnivám se, Že nebude třeba
naláaani }<e spolupráci, nabízenÍ různých ak_
cí, protoŽe to vše je ŽivotnÍ potřebou' kte-
rou si náš apoštolát nutně vyŽádá-
' z řečeného by se zdá1o, že je tedy trkaŽ-

dý svého ŠtěstÍ strůjcem'| a.Že vtělenÍ do řá-
air jen dovoluje spolupráci jednotlivých ělenů
nebo zakládá právo na urěitou pomoc ze strany
otců, sester á pod. To by však bylo příJ-išnýn
zjednoduŠenÍm naší situace. Řaa totize nepra--úie aa hoc, zalepuje di.y, kterýc!.je svěd-
Ř"ň. ua urěitou i<oňcepci, stavÍ urěité Pri9:
iiiv, poznává a publíkuje.urěitou hierarclrií
lótiáu' které nás oslovují.jako doninikány'
žorostiedkovat toto všechno jednotrivÍn liden
jě ,ixor"' jak kněŽí řádu, pověřenýctr'spolu-
př."i s taíratem ex offo, tak předsedů jed-
iótrivy"n nÍstnÍch nebo územnÍch společen-

"t'i, 
tak moderátora provincie laiků' odtud

př"ňá"i .'y"''.' jejich lál:.y a snad i v urěi_
f'áň snrysrů závažnóst jejich návrtrů a prohlá_
seni. Ňas raa byl od póeátru budován na prin-'
aip" demo]rraciě, kde- představenÍ bylí spÍše
óářántv p1nění toho, na ěem se bratři dohod-
íi, n"ž irrěovatelí Života.-V dopise rnagístra

řádu z ]-o.]-'].. 1990 (který velmi doporuěuji
i vašÍ pozornosti) je citát otce Vincence:
''Základním zákonen demokracie je zákon větši-
ny. Neni tomu tak u nás, kde přece hlasy jsou
eétne. NaŠÍm vlastním zákonem je zákon jedno-
myslnosti. Na konventní kapitule _ a'stejně
je tomu s kapítulani proviněnÍmi nebo gene-
rátními - se převor nespokoji s tÍm, Že dá co
nejrychleji vše odhlasovat. Musi umoŽnit ši-
roké informovánÍ, povzbudit ke spoleěnérnu
hledání a v)rvolat debatu tak' aby se směřova_
1o k níněnÍ tak jednomyslnému, jak je to noŽ-
né. Toto h1edání jednomyslnosti - i kdyŽ k ní
nepochybně nedospějene _ zaruěuje přÍtonnost
Páňa a jeho Ducha a tÍn sněřuje rycbleji
k odhalenÍ vůle BoŽí|'. DonnÍvám se, Že tato
rnyŠIenka platí pro domínikánský laikát ještě
náténavějí neŽ pro otce. vzhledem k podstatně
větší roŽptýlenosti doninikánskétro laikátu je
naprosto nezbytné pouěení o záměrech řádu,
.mittni příjetÍ a vnítřnÍ zaangaŽovanost kaž-
aéňo jeairotíivce na těchto obeěných záměrech.
Řeknu-to zjednoduŠeně: těŽko Lze řídit přesně
otce Žijicího v konunitě, ale dale}<o obtíŽ_
nějŠí, neřku-li nemoŽné' je řidít a kontrolo-
vaÍ taixa. Ale pokud ten i onen přijme něco
za své, není 'třeba kontroly, staěi informovat
a povzbuzovat, je_li třeba.

Refrénem dnešní doby je přepracovanost
a nedostatek ěasu. To nás můŽe vést k opětné-
mu uzavření dveřÍ před potřebami bliŽnictt,
protoŽe se bojíne, Že jin stejně nebuderne mo_
ěi ponoci. Zde bychom si něli vzpomenout na
ctnóst, kterou tak místrně vylÍčil otec Meto-
děj Hábáň o.P. ve své Psychologii.'Jat9
o ótnost velkodušnost, která nás vede' kdyŽ
dávárne Bobu a boŽÍrnu dÍlu vše, co můŽeme,
a moŽná i trochu vÍce. KéŽ máme dost vÍry'
abycho přijali 2a své, Že jen tudy vede cesta
r áoostátxú i pro nás (dÍky BoŽímu poŽehnání'
na jehoŽ nutnost tak rádi zapomínáme) ' cesta
k náIezení sebe sama, své identity a tík
i k naIezeni identity dominkánského Iaika'
A to vám všem z celého srdce přeji.

P. Vojtěch o. soudský o.P.
promotor pro třetÍ řád
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ze Života řádu

\, * OTEC M

V ČrsKosLoVENsKU
AGISTR

otec magistr uvedl několik příktado činnosti
laik0:
... Na FilipÍnách skupina laiko řÍdÍ a pod-

poruje nemocnici se 100 lůŽky.- ...v UsA Be doninikánětÍ laici angaŽujÍ
v hnutÍ za Život (Pro-life movement) 

"..v Anglii je skupina laiko' která se při-
pravuje na specifická kázán1 s ténatikou mÍru
ve světě.

sl4.,a\

Ve dnech 31. L2.L99o - 9. 1. 1991 navětívíl
naši provincii otec magistr Řádu kazatelského
oamiá-n ayrne. Ctlem jého návětěvy byra vizi-
tace próvincie. Navět'Ívil konventy. _a' domy
v Prazé, Znojmě, Brně, olomoucÍ, Jablonném,
sratislávě a_ KošicÍch, sestry tr. Řádu_ ve
Znojmě a 6est,ry slovenské kóngregacé' bt.
tmeldv v Dunaiské LuŽné. v Praze se také set-
kal sé sestrami ŘeholnÍho institutu rozjÍma-
vÝch seater sv. Domínika a v Jablonném se
séstrami z České kongregace sester dominiká-
nek. Zde se uskutečnilo téŽ setkánÍ, s členy
laického sdruŽenÍ sv. DomÍnika. NavštÍvi1
kardináIa Františka Tomáška, setkal 6e s'ar-
cibiskupem Vailákem v olomouci a arcíbiqkupen
Sokoleďv Trnavě' na závěr s mÍstopředsedou
federálnÍ vlády dr. J. Míkloškem

otec 'magistr při vizitap1ch klade vetký důraz
na osobnÍ kontakt s kaŽdým bratrem. Program
jeho návštěvy tomu byl přizpŮsoben.
sr. 12. 199Ó slouŽil otec nagistr v kostele
sv. JiIjÍ. v Praze o půlnoci mši sv. a kázal
pro účaštnÍky evropského setk{11 -mládeŽe.a. 1. 1991 v olomoucí skládali do jeho rukou
slavné sliby čtyři bratři 1. řádu : Mannes
šimák, ondře] Boóhman, Metoděj KočÍ a Franti-
šek Pistrák.
5. 1. 1991 si dominikánská rodina jiŽ tradič-
ně připonněla památku bt. ZdÍslavy' p99!Í
k jejÍmú hrobu ý Jablonném. (Podle řÍmského
t<aieňoaře se jejÍ památka slavÍ 4. 1. U nás
je z dovodu poutÍ památka přesunutana
30. 5. ).
rentokiát však mělo setkánÍ slavnoEtnějšÍ ráz
díky přÍtomnosti ot,ce magist,ra. Pouti se
zÉcástnir téŽ ot,ec provinciáI Dominik Duka
a také biskup královéhradecký Karel otěená-
šek. Ten jako-ctitel bl. Zdislavy a dobrodi-
nec řádu-nescházel na poutÍch ani v dobách
nesvobody
Mše 6vatá byla slouŽena latinsky, kázánÍ pro-
nesl otec magistr v angličtině.
Při mši svatě sloŽil Easný slib Martin štula
z praŽského }aíckého sdruŽenÍ. Po litaniÍch
k'br. Zdislavě se bratři s otcem magistrem
odebrali k jejÍmu hrobu. SetkánÍ členo laic-
kého sdruŽeňí_sv. Doninika B otcen magistrem
se. uskutečnilo po mši 8v. v zímnÍ kapli. Se
sestrani České kongregace seater dominikánek
se otec nagistr setkal po obědě.

lovi Horákovi v olomouci.
irvnÍ otázka se týkala cÍle dominikánského
laikátu v dnešnÍn světě. otec magistr pouká-
zal na ťo, Že vznik terciářského hnutÍ sahá
aŽ k počátkon řádu" Nápln1 terciářskýc!' 9\"-pin býla po staletÍ hlávně modlitla a kajÍc-
'nost,_a}e- jiŽ tehdy vznikaly specifické formy
apoštolátu- laiko,_předevšÍm péče o nemocné
á'chudé, jak vidíme-na přÍkladu bl. Zdislavy,

"". xai"Íiny Sienské á sv. RůŽeny z Limy'
Dnes 'je však-třeba vyuŽÍt všech.forem 9Poš!9-
rátú, které se nám v souěasné době nabÍzejí'
črrn írce si laici osvojí spiritualitu řádu'
t'im vÍce poroste jejich láska k_ Božírnu slovu
a také tóuha tot'ó BoŽÍ slovo blásat světu'
š*;;í encvklíky Pavla vÍ. ''Evangeli, nuntian-
áií_l. v 2artaáe totoŽný s tÍm'.co nám uloŽil
Jv.póminir. Je třeba si uvědomít, Že řeholník
i laik jsou povoláni k hlásání Života podle

iliiffil'?iznam mluveného slova a jetro moŽnos-
ti v anégnt cÍrkvi. Narůstá význam kázánl
Iaiko ve společenstvÍch bez kněze, ve společ-
nosti, při angaŽovánÍ se v řešenÍ problémŮ
tohotó -světa. Apoštolát Lze uskuteěňovat
osobnÍm kontaktem na pracovištÍch, školách,
;kř'; Iaické společenstÝí, ěi působenÍn jed_
notlivých raillo terciářt v rŮzných hnutÍch
uvnitř cÍrkve.
KázánÍ je však nutno spojit s 'poŽadavkem na
iáaiviaúalnÍ kontakt a švědectvÍ Života. Tyto
iii_pivxv. zdorazňoÝané Pavlem VI. charakteri-
zujÍ' aoirinixanské povolánÍ.. Jak chápal _ "Y'poňinit< toto spojenÍ mluveného slova, osobnl-
ho kontaktu a švědectvÍ Života, vid1me při
jeho setkání s hostinským-bludařem ve
Érancii. Sv. Dpminik se mu v celonoěním roz-
i.;;;;_""aŽil ukázat cestu a objasnit rnu jeho
omyly.
ĎáiÉi otázka se týkaIa stavu dominikánského
laikátu ve světě. oLec magistr uvedl, Že dnes
iá "a světě asi ?.O00 dóminikánských laiko'
ž nichŽ je větĚina starš1 generace.- Ve světě
vgár< taxé vzrtstá počet mladých lidÍ, kteřÍ
se shromaŽěují okoló dominikánskýc! klášterů'
řó"iéru, ot<óto bratro, sester i taiků' Ti
c.Áto nácítí jako své poslánÍ péěi o nemocné
úi chudé, ale cÍtÍ se být voláni k jiným-for-
mám apoitolátu, které se snaŽí uskuteěňovat
í a""ňů modlitbý a pokánÍ. Mnohdy všalt-nevi-
dí,'- Že domínikáňské épolečenstvÍ je společen-
Jiírn apoštolským, -otevřeným všem formám
áňogioralu. Řaa Lak pqdporuje a duchovně vede
;řňiňv laiko, které- čaÉto ňejsou tvořeny jen
áó:ňíňiÍcaňsirmí laiky, ale mnohdy i ěleny ji-
ných hnutÍ.sETKÁ}rÍ oTcE MAGISTRA s LAIcKý!'l SDRUŽENÍM

SV.DOMINII(A

otec magistr vyjádřir potěěenÍ 7 moŽnosti
navĚtÍvit a vizitovat naši provincii. Jde
o vizitaci magistrem řádu po 60-tj- letech.
JestliŽe se uskuteěnÍ jeho ceata do Ruska,
která je plánovaná na červen, navštÍví jiŽ
všechna mÍsta ptsobnosti řádu.
Při setkánÍ otec magist,r odpovÍdal na otázky.
Zde jsou jeho odpovědi tnÍsty doplněny z toz-
hovoru, kde odpovÍdal na podobné otázky Pav-
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ze života řádu
...Ve Florencii manŽelský pár dominikánských

laiko shromáŽdil okolo sebe na 200ladých li-
dÍ, kt'eré fonnují v BoŽÍm slově a připravuj1
je touo slovo kázat dalŠÍm liden.
ót'ec magistr slÍbil zaslat z ŘÍma informace
o noŽnošt'ech navázání kontakto a BeznámenÍ se
s těmíto specifickými formami aktívity laíko.
V odpovědi na otážku, zda ve světě existuje
nnuti zaměřené na otázku rodiny, otec magistr
uvedl, Že tato hnutÍ jsou nejvÍce zagt'oupena
ve Spojených státech.
;ae ó jiŽ_zmÍněné hnutÍ za ŽLvot, ale i dal-
ší. Uvádl jeden zajímavý příklad spoleěenství
rodín v Keňtucky, jejichŽ arcibiEkup je domi_
nikán. Toto spóleEeňství vzniklo z komunity
hippies v Kalifornii. Část této komunity kon-
veřLovala ke katolictví a z konunity odeě}a.
NeměIi se však kde usídlit. AŽ opat, trapis-
tického kláštera (kde Žil znáný Thonas Mer_
ton) jim daroval pŮdů, kde -ee.usadili. Tam
zijí póhromadě a sami vychovávajÍ dětí a-Ž do
Lz]ti- Iet 1pravděpodobně formou vlaBtnÍ. ško-
rřl._r"to ň'nutr mělo některé specifické p.ro!-
támv. Např. ie'iich biskup se obával o svobod-
nř"'' řo""ói aétí a proto poslal do komunity
osvcholoqa.'poáudek Ěyl však velmi kladný. '_"
Ďáiá-_ótáó magistr řekl:'KáŽdý_dominikánský
í"iř zijr.r í manŽelstvÍ má véIkou.p!LLeŽ-L-
řósi ueinit svou rodinu podobnou rodině z Na-
zareta. tr

Ňá-áiázrru týkajÍcÍ Ee studia' o. \!eré by_!e
.eró-_ópirat'kááánÍ kaŽdého doninikána, zdo;
iá"ňir-óie- magistr, Že kaŽdé studiun ge musÍ
áár.íáa"t na slóvě BoŽím. Máme touŽit se tomu_
ió iro.'u otevřÍt a komuníkovat s ním'
ňá"réanr otázka se týkala vztahu hnutÍ a spo-
rěEéň"i"il Co ěemu předcházL. zdl-,j".l:-P?-
ěátku.hnutí, které se teprve pozdě]r KonBEl-
;;;j; jářó_á"pr. terciářÉxe spoteěenstvÍ, ěi
naoóakl otec magistr odpověděI, Že na P9pít\u
;;-a;i 

_ňřesťaňského. 
K tonu uvedl přÍklad'

úe skot8ku začÍnaj1 vznikat nalé.BlilPlnKy
*i"avón lidÍ, kt'eří zkoušejÍ ŽÍt jako ranÍ
iiř.áiá"e. SdÍIejÍ vše spoleěně' Někteř1
;-ňi;h nejaou kaLol1ci. A zdá s9,.?9 j9 -na
áoninikánárem raau přítahuje dominikáeké de_
ňokrauické řÍzenÍ. Dódal, Že však jsou gamo-

zřejmě i jiné atraktivní způsoby Života'
setÉant Ěylo ukoněeno poŽehnáním otce magi_
stra.
čo říci závěrem? otec magistr nast'ínil _jak

"ir"--iár.-i 
problémy don. 

_ laikátů ve evětě'
ň"ro bv dobrě zamy-slit se nad tím vzhledem
ř'"it"áái_ú-na". va_še úvahy nad těmito úkoly

" pióĚre*y poaÍlejte, prosÍm, do redakce'

ManneE

Do'imy z osobnÍho setkánÍ
otác- magistr se osobně věnoval kaŽdému
z bratří. -Je moŽno řÍci, Že se kaŽdého ptal
na ieho individuální osud, na jeho cestu do
řádú, na předetavy o moŽných ěinnoEtech řádu
i na' vIástní zápojenÍ. Dále 8e zajÍmal
o oroblémv, které máme. Rozhovor byl veden

"oiĚe'iakó' 
společenská konverzace, bez pocitu

aůioriÉy, ja-ko dialog mezi bratry. !9 jiste
měIo požitj.vní vliv na obě Btrany. Nág _mohl
otec ňagistr vÍce poznat jako lidi a u nás to
otvÍraló ceBtu k ÝětěÍ otevřenosti. Z rozho-
voru si otec nagistr dělal poznámky, které mu

oravděpodobně šlouŽÍ k 1epš1mu vyhodnocení-.ěíxověno 6tavu provincie, k poznánÍ naěich
silných i slabých stránek. výEledkem by -měla
být ipráva, ktérou provincie obrŽL, a kde by
sá meio objevit zhodnocení a případná napome_
nuti. Jeho_doporučenÍ jLŽ zde směřovala hlav-
ne-tr narezenl- rovnováhý mezi vnitřnÍn Životem
iednotlívce a komunity na jedné straně
á výcnazenÍm z kláštera, ať _uŽ_-za_apoštoláteměi iostoracÍ na straně druhé. vý8Iovně uvedl,
Že irenÍ moŽno pokrýt všechny Potřeby' a-tedy
nenÍ dobré ge ÉnaŽi.t iluzorně stihnout všech-
ňo a ztratit přitom sÝoji identitu. Dále nám

JetkánÍ s olcem magistrem zprostředkova1o
áeznamení s doninikánekým i věeobecně křes-
tanským světem v širšÍm kontextu. Z rozhovorŮ
véáen?cn oři rozných přÍleŽitostech jsme, mys-
rrm. r'epe bochopil]. intelektuánÍ pohyb v cÍr-
r.vl'.' Latinske-Americe, v USA a ZápadnÍ Evro-
oě. NěkteřÍ z nás, zdá se, přeatali vídět
hextere tyto otázky přÍliš tragicky. otec ma-
gistr eám je muŽem středu.

' "lÍ::Iř:Í'?3i!"3Ť''"
otec nagiEtr P. Damián ayrňe-je 84' nástupcem
šřl-oó'Í"ika. Ďochází z irské_provincie' Del-
ii'a.uii-ioáóuir v tatinEké j\meríce a. je _dobře
obeznárneň s problémy v.té!9_ oblasti' NeŽ ee
;;;i''";í"L'.ň_uyr piovinciálem, a to nejprve
ř-ňéxí.Ée, potoír v' írské provincii' Magistr
iaaů- i. vóteir na generáInÍ- kapitule na devět
i;;: óř"á-óié" oamíána Byrne končí za 16 mě-

;i;ň.'ř-teió-a"ue by se ňěla. konat generální
ř$ii'i.-;-ú.ii"o ci'ty, kde bude zvolen jeho
ná8tupce.
pr.nrěa magistro řádu v tomto etoletí
;e:_iř"i;ř-úří" Cormier 1904-1916
ii. -iůá"rr tneisšring 1916_1925
ió: il;á"ániú'" oárcías de Faredea L925-L929
ió. úáiiin staníšIáv cillet L929-l946
áó. iiňá"úel Suarez 19{6-1954
óí. úřháe} Browne 1955_1962
ói. A"í;ato Fernandez L962'7.974
;;: řň;ěňó á" čóúésnongre 197'4_1983

84.'Darnián Byrne 1983 dogud

Jrn rA
'b k rtyúzzz'

futK ť;'g W ťJ/. Uar,";' .

+---/-- ?/
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ČTENÁŘŮM sALvE s poŽenNANlí sv. DoM l N l KA DA1'll^N BYRNÉ o'P' '|'t'19't
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ze života řádu

Dominikánsl<á "rodina
v československé provincii

Dominikánská rodina má u nás nynÍ něko_
lik větvÍ.

Řád bratřÍ kazateto v našÍ provincíi má
něco přee 100 ěIeno, kteřÍ ŽijÍ apoleěným Ži-
votem, i kdyŽ zatÍm ne všichni se ke společ-
nénu Životu vrátili. NěkteřÍ pracují ještě na
farách, i když došlo k dohodé s biskupy' že
budou staženi do bIÍzkosti kláětero, aby
v nich mohli bydlet. Na druhé straně je však
takový nedostatek diecezních kněŽÍ, Že nenÍ
moŽno'stáhnout je z duchovní správy. Řaa ma
dva noviciátnÍ domy - Praha, Košice - kde
docházÍ k řeholnÍ formaci dorostu. Ti z novi-
col kteřÍ jdou studovat na kněze, 8t'udujÍ
v olomouci, kde má náš Řád studentát- sPoleč-
ný oběma národotn. ,JestliŽe jiŽ-někdo bohoelo-
vi studuie a chce vstoupit do Řádu, mus!' Etu-
dium přeřušit a nastoupit noviciátrnebot'stu_
diu předcházÍ řeholnÍ formace. Po roce v něm
opět'pokračuje. K Řádu patřÍ také bratři spo-
lúpracovníci - v současné době . dva. To jsou
til xterr vstupujÍ do Řádu bez kněŽských am-
bicÍ, jednÍm z jejich vnějěích znakt je je-
jich zaměření spÍše k manuálnÍ préci.- DaIšÍ větvÍ našÍ rodiny jsou mnišky. .re-
jich úkolem je kontemplace a podporovat mod-
lituou ěínnoet Řaau bratří kazatelo. MajÍ
přÍsnou papeŽskou klauzuru. NeexiBtovaly
u náE od dob Josefa II. aŽ do roku 1948, kdY
je otec Habáň obnovil. DneE je jich asi pat-
ňact a ŽijÍ v pŮvodně muŽEkém klášteře ve
Znojmě. obŽivu jim zajištuje vyšÍvánÍ štol.

Da}šÍ početnou skupinou je česká kongre-
gace sester dominikánek. Tyto řeholnice byly
ú nás konstituovány v olomouci v r.1889. Je-
jich hlavnfin poslánÍm je uěiL a vychovávat,
z čehoŽ v1plývá' Že ŽijÍ ve Bvětě. v roce
1942 byla ustavena samostatná slovenská kong-
regace. Ta má nynÍ asi 120 členek, česká asi
14ó čIenek. v Praze v černé ulici je nynÍ
skupinka sester, které pracujÍ jako vychova-
telky dÍvek ve státnÍm internátu. DalšÍ sku-
pinka studuje při studiátě bratřÍ v olomouci
á současně se věnuje katechezi mládeŽe střed-
nÍch škol.

součástÍ naěÍ rodiny je Institut rozjÍ-
mavých sester sv. Dominika v.Praze - Lysola-
jÍch. sestry - duchovně blízké mniĚkám _ ne:
ňajÍ klauzuřu, společně bydlí, studujÍ teolo-
gíi a vycházejl za pracÍ. PřestoŽe mnohé majÍ
vysokoškolské vzděIánÍ' vykonávajÍ pomocné
manuálnÍ práce, éoŽ je souěástÍ jejich poko-
ry. Jde o nladé řeholnÍ spoleěenstvÍ, jehoŽ
podoba je převzata ze zemÍ e náboŽenskou ne-
svobodou. Institut pracuje se eouhlaaem ma-
gístra Řadu a podléhá přÍno nuŽské větvi.

SekulárnÍ inEtitut zasvěceného Života
bl. Zdislavy, který má centrun v Lítoněři-
cÍch, nená povinnost epoleěného Života, jeho
čtenky nenosÍ hábit' ''Žijl ve: Evětě a mají
přÍsliby chudoby, ěigtoty a posluěnosti. Je_
jich 'hlavnÍm poaláním je pomáhat na farách
kněŽ1m - dominik. teriářtm.

K našÍ rodině také PatřÍ rŮŽencovó bra-
trstva.
( podle přednášky fra Ra1rmunda Tretery
- -s jetro sÝolenÍm : pro t'isk připravil šebes-
tián )
Pozn. red. : Jde pouze o základní informace,
jednot'livý.m větvÍm Řádu se budeme proběŽně
Věnovat v dalšÍch čÍslech.

ZaloŽeni řádu v Keni
Po Evé náštěvě v Keni v květnu P.Thomas

Ertle oP'1 provinciáI provincie sv. iloEef a
(UsA) s jednomyslným souh}asem své rady pro-
sil generála (magistra) Řádu, aby jeho pro-
vincii svěřil odpovědnost za nové založenÍ
Řádu v Keni.
. Provincie sv. Martina de Porres (uSA)
slíbila spolupráci při tomto projektu. Doufá-
me, Že bratři - zakladat'elé jeětě v tomto ro-
ce přijedou do Keni. P.Bertrand Ebben' jiŽ 5
let-pracoval v západnÍ Keni v městě Kisumu'
aby 

'zaLoŽenÍ připravil. V současnosti máme
z Ératry jako štuáenty s jednoduchými sliby,
kteřÍ pócházejí z Keni a studujÍ ve vicepro*
vincii-Niqerie - Ghana.

Proa1me-cetý Řád o rnodlitbu a Pomoc, abY
se tento plán ve východnÍ Afríce uskuteěni1.

. SouěástÍ dominikánské rodiny jsou poěet_
ná laická sdruŽenÍ.

Cena ,, Kateřiny Sienské ''
Kongregace dominikánek sv.Kateřiny_ Y9springfiéldú, Kentucky udě1ila na základě

r-oa rět apoštolské práce kongregace cenu ||Ka-

ieřiny Siěnské''. taLo prvn|, cena byla propŮj-
ěena 

-dominikánce ve světě, Dr.Anne Russell
Moyeanx, presidentce Agninas - střediska pro
teórogii i Atlantě, Géorgii - za jejÍ ěetná
dÍta ňro chudé, 1idi okrajové.existence a ná-
rodnoštnÍ menšiny. Zde jmenujme některé zás-
luhy Dr.Anne RuEsel: V boji za apravedlnost
a rnir dopravila v r.1967 do UsA viétnamské
dět!' abý léěi}a jejich rány z napalmu. Po
zavrážděni Martina LuLhera Kinga se odebrala
'na Jih, aby podporovala oběanská 'práva,á c"rnoótry irtce_ inlegrovar9 d9 společnosti'
Mnoho lel před ferniňistickým hnutÍm napsala
aóxiorErou - práci a tituleňi ''Fenomenologie
Ženyl|. NynÍ- je presidentkou organizace "Las
Casás',, klerá- se_zasazuje o podporu_$o1or9-
dých lňdiánŮ, CheyenŮ a Arapahů v oklahoně.
V'r.1989 přednesla v Ctricagu projev. k SIDA,
takŽe se Řonference dominikánské rodiny zajÍ-
mala o tento problém. V měsÍci ěervnu s dal-
šÍmi osobnoslmi zorganizova}a národnostnÍ

"niámazáÉni 1schŮzi1 o problémech Španělt
v USA.
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ze života řádu
fra Jordán Matausch,
províněnÍ převor laiků:

Co moŽná 'asi nevíte
Někteří z nás se stále brání novému uspořádá-
ni dominikánského }aikátu v domnění, Že zís-
kanou autonomii zLtaEi své napojení na Řád.
Díky nepromyšleným výpovědím některých ojedi-
nělých členů vidÍ naslouchajÍcí jedinci
v pojmu '|autonomie'' urěitou hrozbu, a 'proto
novému č1eněnÍ dominikánského .1aikátu moc
nepřejí. Mnohdy však ani přesně 'nevědÍ 

čemu
odporují, aěko1i vÍ, Že Eo staré po pravdě
řeěeno nikdy níoc] nafungovalo. vždyt pokud
v ninu].osti existovala u dominikánského lai-
kátu nějaká návaznost na Řád, měla spÍše. po-
dobu lidského obdivu a osobnÍ vazby na vyti-
pované otce, kteřÍ pak táhlj. za sebou vět'ši-
nou pasivní terciářský konvoj. Tato ''prováza-nost|| v době, kdy totalitn! režim ''bil pastý-
ře a rozprchla se stáda'' (Mat 26, 31) a národ
duchovně umíral, způsobila, Že dominikánský
}aikát, zvyklý na svou nesamostat'nost, m}ěel
a nepracoval. Snad to vidÍm příliš příkře,
ale né tvrzenÍ se opÍrá o osobnÍ zkušenost'i
a svědecké výpovědi nnohých z vás. Situace se
začala postupně měnit aŽ v.poslednÍch několi-
ka letech a to díky oŽivení terciářského Ži-
vota' který podporoval současný provinciál
řádu brat'řÍ KazatelŮ P. Dominik DUKA.
Dnes, jak vÍme, se dominikánský laikát těšÍ
zÍskané autonomii, v jejímŽ duchu se sán
spravuje. V praxi by to mělo znamenat, Že se
ve své apošt'olské činnosti plnohodnotně po-
stavÍ po bok dominikánských otcŮ' a po prak-
tické stránce (svého vnitřnÍho ustrojenÍ) se
zaěne st1m orgnizovat, a soběstaěně si řešit
své vlastnÍ problémy. otcové Řaau se tak bu-
dou moci int'enzivněji zaměřit na duchovnÍ ve-
dení a vyuěovánÍ víry v jednotlivých mÍstních
sdruŽenÍch (Ms) dominikánského laíkátu. Je to
tak }epší pro obě strany a uŽ prvnÍ výs}edky
potvrzují správnost' tohoto trendu.
M]-uvÍme stáIe o autonomii, a1e souěasně se
pLáme, kde vlastně probíhá ona děIÍcÍ čára
mezi Řádem a dominikánských laikátem?'
od zaěátku svého výkladu se drŽme skutečnos-
lci, Že nejde o Žádné odtrŽén1. Provinciál Řá-
du bratřÍ Kazate].ů je pořád nejvyššÍrn před-
staveným všech SdruŽenÍ laikŮ řádu sv. Domí-
nika (tzv. Consociationes christifideliurn na
územÍ ěs. dominikáské provincie a všech zařÍ-zenÍ, kt'erá podléhají jaho provomoci. . Jeho
zástupcem pro dominikánský laikát, je provinč-
nÍ promotor, )enŽ ''je jmenován provinčnÍ ka-
pitulou nebo provinciátem s jeho radou,'po
konzultaci s provj-nční radou laických sdruŽe-
nÍ sv. Dominika'' (Konst. č. 20b',. Promotor
dorninikánského laikátu budÍ nad domínikánským
duchem sdruŽení a vhodným zpŮsobem tato sdru-
ŽenÍ podporuje. V organizačnÍch záležitostech
se obrací na svého pomocníka, jímŽ je provin-
čnÍ představený (moderátor) dominikánského
1aikátu. Seznamuje ho s potřebami Řadu
a předkládá mu úkoly, které jsou svou povahou
dorninikánskému ]-aikátu blÍzké. Dále promotor
itzce spolupracuje s řádovými asistenty,
zvláštní péěi věnuje 1aiekým novicmistrom

a i náboŽenské vzdělávání celého laikátu je
pod jeho dozorem.
Provj-nčnÍ představený (moderátor) dom. laiká-
tu pak spravuje a organizačně vede všechna
sdruŽenÍ a doh].íŽÍ na jejich spoleěný cÍl. Do
jeho kompetence patřÍ' aby vědě} o provoznÍch
těŽkost'ech jednotJ.ivých představených (mode-
rátorů) mÍstnÍch sdruŽení. Např. má vědět,
kde schází řádový asistent,'zda u nových ěle-
nů probíhá řádný' noviciát, zda přijímánÍ no-
vých členo se řídÍ podle dispozis předepsa-
ných ve Směrnicích, podporuje zakládánÍ no-
vých sdruŽení, urovnává přÍpadné spory a spo-
lečně s promotorem dbá o nová duchovnÍ povo-
tání pro Institury zasvěceného Života. Dá se
tedy řÍci, Že je to provinčnÍ představený
dom.laikátu, kdo nese celkovou zodpovědnost
za chod a pořádek ve sdruŽenÍch, tak jako
promotor přebÍrá veškerou zodpovědnost' za
duchovní a věroučnou' úroveň'dominikánského
laikátu. Provinční představený: (moderátor)
sse svojÍ radou je jakýtnsi integraěnÍm svor-
nÍkem všech mÍstních sdruŽení dom.laíkátu.
V jeho rukou ne1eŽÍ moc, aIe vliv zasazovat
se ve prospěch vŠeobecných potřeb jak sdruŽe-
ní tak i jednotlivýctr dom. laiků.
z toho' co jsme si uved1i, je zřejmé' Že dě-
IÍcí ěára rnezi Řádem á SdruŽenÍm ]aiků řádu
sv. Dominika probíhá právě v oné samostatnos-
Li rozhodovat' řÍdit chod a určovat programo-
vou činnost místnÍch sdruŽenÍ. Řádu pak přÍ-
s].ušÍ nejdůleŽitější podil jeho činnosti:
duchovně vést, náboŽensky vzdělávat a podle
okolnosti mÍsta a doby podporovat' apošt'olskou
horlivost členů (srv. Konst. čl; 19a). Tam,
kde řídí řádový asistent prŮběh setkání a ře-
šÍ za domin.laikát organizaěnÍ otázky, věetně
přijÍmání nových ělenů či urovnává o své vůIi
vzniklé spory, je to zasahovánÍ do autonomie
dominikánského laikátu. Naopak, chce-Ii domi-
nikáneký laík duchovně vést ostatní ěleny,
pokud tak neěiní z funkce novicmistra ěí
z pověřenÍ řádového asistenta, troufale zasa-
huje do kompetence Řádu. Stvrzuje-li však Řád
nově zvolené představené (moderátory)
dom.Iaikátu, nenÍ to vměšovánÍ do záleŽit'ostí
}aikátu, nebot tak ěinÍ 'ze samého práva vyko-
návat soudní pravomoc (jurisdikci) nad Sdru-
ŽenÍm laiků Řádu sv. Dominika. U téřio skut'eě-
nosti však Pro dom.laikát nevyplývá Lzv.
exemptnost, neboť členové sdruŽení i nadá}e
podléhají jurisdikčně diecézním biskupŮrn.
ExEMPTNosT se dominilránského .laikátu net'ýkál

PoŽár v klášt'eře Prul1a
V klášteře Pru].la' který je znám dÍky svému
zaloŽenÍ sv.Dominikem a byl 'vůbec prvnÍm
k].ášterem dominikánek, 18.srpna vznikl poŽár
většÍho rozsahu. Sestry mohly 'rychle vyklidit
své cely a opustit. k}ášter, Žádná nepřišla
k úrazu. PoŽár rychJ.e zachvát'it všechny
střechy a některé ce1y. Knihovna však poško:
zena nebyla. obnovovací práce budou trvat ně-
kolik měsícŮ.
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Laici v Polsku
Několik informacÍ o }aickém sdruŽenÍ
sv. Domínika v Po].sku

P. Alexiewicz o. P. je od března 1990 prono-
torem Iaických sdruŽeňÍ v po1ské dominikánské'
provincii, je mu 42 let' vystudoval psycholo--sii. NásieáujÍcÍ text jé částÍ rózhovorů,
řt'ery prostřeánictvím sesĚry Česlavy a bratra
Hyac3-nla poskytl našemu časopisu v automobilu

jemné spolupráce s vašÍm časopisem.
Potřebujeme se' více poznat a překonat kultur-
nÍ rozdÍly i častou nedtlvěru' zasetou do duší
komunismem. Máme stejné kořeny, ale i stejné
problémy. V minulosti do Polska z Čech přiš1o
křesťanétvÍ a z Polska do Čech doniníkánský
řád. Pokraěujme v tomto obohacování a využij-
mě moŽnostÍ' intenzivněj ších kontaktů.

PŘEDsTAVUJE SE"".
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S VATÝ V E sV ĚTĚ
Časopís německé dominikánské provincie Kon-
takt přinesl ve svém l8.čÍs1e článek z p9r9
Quida Horsta o novém blahoslaveném, který byl.
terciářem. Zde jq přek}ad tohoto-ělánku :

Jan Pavel II. vyhlásil v ŘÍmě studenta
Piera Giorgio Frassatiho, zemřelého v roce
L925, za blahos]'aveného

Vatikán 21.května 1990.
Neby1 ani knězem nebo č]-enem některého řádu,
a přece zaloŽil náboŽenské spoIečenstvÍ. Rov-
něž nenÍ známo, Že by se mu dostalo zvlášt-
ních nadpřirozených milostí či" soukromý9h
zjeveni. Ý iednom z jeho dřívějšÍch Životopi-
sň se praví, Že ''byl prostým 1aikem v cÍrkví
a křeslanem ve světě.'' Pier Giorgio Frassatí
se narodil ' dne 6.dubna l9ol jako syn zámoŽ-
ných rodičfl v turinu, kde také ve státí' 24
let zemřel
V nedě]i dne 2o.kvptna I99o ho papeŽ Jan Pa-
vel rI. při mĚi slouŽené na Petrském náměstÍ
prohlásii za b].ahosIaveného. Mladý Piemontan
ředl Život křesťanské dokonalostj-, a to v tak
obyěejných poměrech, Že se to pro svatého
v katótické cÍrkvi jevÍ téměř neobvyklým.
Stejně jako při jiných slavnostech svatořeče-
nÍ ýiselo také tuto neděli z fasády Petrského
dómu několik metrů vetké vyobrazení nového
b].ahoslavence. Toto vyobrazérií bylo aakryto
látkou aŽ do doby, kdy 'papež přečetl 'dekret
o jeho blahoslovení. Pak se teprve obraz zje-
vil zrakŮm všech přítomných. Veselý a uŽaslý
šepot se rozšÍřil při jeho spatřenÍ v.řadách
přÍtomných. Neuviděli totiž vážný obliěej se
soustředěným pohledem' nýbrŽ obraz mladého'
dobře rost}ého muže v krátkých kalhotách i
a' pruhované, otevřené koši]i, ..jak' stojÍ směJJ
jící se na právě dosaženém vrcholki': velehory.
Pier Giorgio Frassati byl tot'iŽ nadšeným ho-
rolezcem. Jednomu svému přÍte}i napsaI: tlNej-
raději bych byl celé dny v horách:l abych zde
moh]- sledovat velikost Stvořitele.'' Ale k to-'
mu měl Pier Giorgio sotva čas.. JiŽ jako žák
a později jako student vysoké technické školy
našel vztah k poěetn]Í'n katolickým sdruženÍm,
která tenkrát mladému muŽi jeho věku a gtdvu
byla k dispozici. SevernÍ Itálie v letech po
prvnÍ světové válce byla dobou ještě kvetou-
cích katolických sdruŽení' aIe také rozných
rozmÍšek křesťanských ěkupin s fašisty ěi ko-
munistickými dě]niclcými spolky. lier Giorgio
byl mimo jiné členem Eucharistické ligyr. l,ta-
riánské kongregace, dominikánského třetÍho
řádu, spolku katolických studentt FUCI a Ka-
tolické akce. Pro něho to byla přirozená ces-
td, jak převzÍt jako laík odpovědnoEt v cÍrk-
vi a tím projevit svoji víru. ''Jei poboŽnůst-
kář'?" byl dotázán na univerzitě. |'Bigottoil
- tak nazývali fašisté a komuniské ty katolÍ-
ky,. kteří se svým náboŽenským přesvěděenÍm
nijak net,ajili. ''Nikoliv, zůstal jsem křesta-
nemll, odpověděl Pier Giorgio jednonu tazate-
li. A v dopise svým kamarádŮm v ''Militeg Ma-
riae|| pÍše : tlMY kato1íci, a. zejména stúden-
ti, musÍme splnit těŽký úko1 a t'ím je sebevz-
dělání. My, kteří jsme milostí našeho Pána
katolíky, nesmíme promrhat nejkrásnějšÍ. Iéta
svého Života, jak to činÍ mnozÍ mladistvÍ.
''Při setkánÍqb q kongresech ltatolických sdru-
žení, ale také tehdy, došlo-li ke sťřetnutím

-s fašistíckými nebo komunistickými bojŮvkarni'
stával Pier Giorgio v prvé řadě. Ale nevedla
jej k tomu jen pouhá radost' ze spolkového Ži-
voĚa. Krátce před svou smrtÍ, se vyŽnává v do-
pise přÍteli l ''KaŽdý den rozumfun lépe a vÍce
ňirosli být katolíkem. . . . Život bez vÍry, bez'
obhajoby jejího dědictví, bez moŽnosti stálé-
ho bóje za pravdu, to by se nemohlo nazlryat
životém, ale pouze moŽnoští nějak se protlou-
ci Životem. ''
Rodiěovský dtm však nepřipravil mladého Fras-'
satiho. k tomu, aby při tehdejšÍch politických
a spoleěenských rozmÍŠkách vyznal'svoji vÍru.
Jehó otec Alfredo Frassati, který býval často
mirno dom, zaIoŽil ve svých 26ti 1etech denÍkllLa stampa|l' ]-ist 1ibeřáln1ch směro. Život
rodičo 'pierá Giorgio neby1 harmonický. Přes
politickou liberálnost otce panovaly při
výchově dětÍ v domě Frassatich přlsné záeady.
Jaětě dnes ŽijÍcÍ sestra Piera Giorgio'ozna-
čila ve svých vzponínkách své dětstvÍ jako
aen. Dětem zřejmě chybělo teplo domova
a přÍchylnost. Přesto byl' 'Pier Giorgio vese-
ryl ba šťastný člověk. sotýa'která.fotografie
hó ukazuje váŽného, většinou však jako smějí-
cího se -mladého muŽe. Denně se úěastnil mše
sv., dvakrát rněsÍčně bděl se svýmí přáteli
ce1ou noc před vystavenou NejsvětějšÍ svátos-
tÍ. často -opoušLěl dům rodičo a navštěvoval
nejchuděÍ obyvat'e}e města, rovněŽ navětěvoval
nemocné a trpÍcÍ nouzÍ. Jednoho přÍtele pro-
si1, aby ho doprovázel se s1ovy: ''navštěvovat
chudé zňamená ňavštěvovat Krista.'' Při jedné
návštěvě nemocného se Frassatí nakazí].
dětskou obrnou. erudký záchvat záludné choro-
by zchvátil zdravím a sílou překypujÍcÍho'm-Iadého muŽe během jednoho týdne. Pier
Giorgio zemře1 4.července 1925. Tohoto- dne
bude_cÍrkev v budoucnu. vzpomÍnat na svého no-
vého b}ahoslaveného. ''Díviíme-li se na něhorl|
řek]' Jan Pavel II. při projevu k jeho blaho-
řečení, rtnenÍ t'ěŽké porozumět skuteěnosti' Že
tajemstvÍ svatosti a univerzálního povo}9ní
všéctr pokrtěných je v dosahu všech tidí
a tkvÍ v přijímání vůle našeho otce s láskou
a ochotou-a šplnit ji bez váhánÍ.'l

(přeloŽil . Bedřich zatloukaI)

STuD,IJNÍ sJEzD o JAcoBU DE Vo&AGINE
8.7.90 ge konala v Janově studijnÍ konference
o elavném autoru doleŽitého dÍla tl .Legenda
aurea tl ( ěesky vyšlo ve vyšehradu - 1982 ) -o dominikánovi Jacobovi de Voragine. v ději-
nách Řádu a CÍrkve je to důleiitá postaía,
protoŽe byl kazatelem, historikem, hagoigra-
fem, teologem' biskupem v Janově .a byl bla-
hoslaven. odbornÍci dnes vyzvedávaJÍ, Že poe-
tava tohoto doninikána dnes v ce1ém světě bu-
dí velký zájem. opÍrá se o jeho důleŽité díto
'' Legenda aurea |l, lež bylo svého času dole-
Žitou sumou encykIopedického věděnÍ" od roku
1300 dodnes zůsta1o hagiografíckým dÍlem,
které podněcovalo hagiografické umělce v ma-
lÍřstvÍ, sochařstvÍ' malbě na skle a v ninia-
E'uře.
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Medzinárodné stretnutie
dominil<ánských laikov
v Toulouse a'Prouilhe

Polské skupiny laikov sa zameriavajú predo-
všetktnn na charitatÍvnu pomoc k zmierneniu
materiáInej núdze a organizujú poěetné modli-
tebné skupiny, vysie}ajú }aikov na pomoc pri
výstavbe nových farnostL v Sovietskom zváze.
Níektoré skupiny sa skladajú z ěIenov, ktorí
ša venujú''výhradne katechéze.
V Dánskú toÍro času neexistuje ani jeden doní-
níkánsky konvent' ale laická skupíná' áno', ho-
ci jej členovia sú uŽ star1; 82-řočný kňaz
robÍ, čo mÓŽe. (Nezabudajme, Že viac neŽ 90t
Dánov sú protestanti a Životná úroveň zviedla
prevaŽnu váčšinu obyvatelstva ku konzumnému
prÍsttrpu k Životu). Jeden dominikán prichádza
zo švédska, tam sú traja frátri, ktorí mu po-
máhajú. švédsko má dve spoloěenstvá s dva-
dsiaLimi čIenmi, čo sa nám zdá ani nie hodnýtn
spomenutia, ale pováŽme, Že v krajíne je iba
nieěo okolo ]'00.000 katolÍkovl Sú to zváčša
konvertíti, ktorÍ hladajú práve spÓsob Žívo-
ta' ktorého fundamentom je viac meditácia ako
prive}a aktivity. Čo im 'málinko moŽno vy-
Lt<nrita Sú trochu vzdialení ideám koncilu, aIe
tomu sa v t'akej izolácii ani nemoŽno velmi
diviť. Potrebovali by viac kontaktov. Nateraz
prínáleŽia ako vikariáty paríŽskej provincii.
Ďozoruhodný model vzniko]- v Maěarsku, nová
fraternita patrí nateraz do rakúskej provin-
cie. V Maěarsku Žijú dominikáni jednotlivo,
pracujú vo farnostiach samostatne. No objavi-
ta sa takisto skupinka štaršich terciárov,
ktorÍ ttpreŽililt. Z iniciátÍvi Ístého nemecké-
ho dominikána sa všetci tÍto }udia skontakto-
vali, vytvorila sa i skupinka piatich mladých
rodÍn s deťmi, ktorí sú moŽno prvou bunkou
nového dominikánskeho hnutia v tejto krajine
- majú spolu 21 detÍ. ManŽelské páry sú zod-
povednÍ za modlitebné skupiny' ktoré vedú,
á popri zamestrtaní vyučujú vo svojich farnos-
tiách, dokonca katechizujú na svojich praco-
viskách, venujú sa d1hodobo chorým a delia sa
i s nimi o svoj Život.
Z juhonemeckých EomunÍt zaujala jedna z ok9-
1iá stuttgartu. Žíje tam dominikán, ktorý je
zároveň pšychoterapeutom. Ží1e ešte s jgdn1im
laikom a dvoma chorými v jednom dome. Ďa}ší
dvaja lekárí - dominikánski laicí - im pomá-
hajú. Pokúšajú sa Žiť podla vzoru myŠlienky
'rArchyl Jeana Vaniera
Pomerie velký počet dominikánskych laikov ži-
je v Anglickú. Sú ve}mi starÍ a velmi \9zp|t.1enÍ pó celej krajine, no i oní objevili
spÓsob, ako si uchovávať svojú špíritualitu.
Némajú kontakt so Žiadnym konventom,
a prédsa-udržujú pÍsomné kontakty a povzbu-
dzújú sa vzájomne, dávajú si l'duchovné stret-
nutía v modlitbe'l na uřeitrt hodinu dňa. Žial
v kr,ajinách s najlepšÍmi tradÍcíami treba
konštátovat, Že pátri majú najmeně'Í záujem
o kontakty s taikÍni. Velikánske rozdiely .9
tatn i meaŽi tradíěnými, starými terciársk1nni
skupinami a tými, ktoré sponLánne vznikajú
v si1ěasnosti. Práve tu je naliehavé výzva
- najdirne spoloěnú reč, nepretÍnajme nite,
kloré nás spájajú.
Vo všeobecnósii moŽno povedat, Že poěetne ma-
té skupiny v lrsku, Nemecku, PortugalskP p|+-
nášajú- inlenzivnejšíe moŽnosti spoloěného Ží-
votal Často sa tam opakovalo slovíčko COPAS-
sER, ěo nie je lahké preloŽit, ale znamená
asi't'olko; sprěvádzat sa jeden.druhého v ži-
vote' spolu sa radovať, trpieť, skúšat Žit
spolu právdu. A na to je potrebné.podla mož-
nósti ňat čo najužšie kontakty vzájomne medzi

lš

lš

Francúzska .národná rada organizovala r'1990
stiát'nutie dominikánskych laikov na európskej
úrovni. Pozvaní boti_ asistenti provinciÍ,
duchovní asistenti a predstavitelia rÍmského
qenéralatu. 18 próvincií pozvanie na
pááůjáti., ktoré sa na takýto sposob konalo
vÝkrát, pri'ialo.
Čá zreieřováť o takomt,o stretnutí? Ako výsJ.e*
dok nevyšla odtial nijaká listina.s pokynmi,
ktoré ia budú študovať a rozdiskutovávat
v celoeurópskom merad].ě. Čo nalňa radosťou,
je konštatóvanie, že dominikánsky laikát Žije
í dnes, a to nielen v krajíne sv.Dominika'
ale i tam, kde by sme to najnenej čakalil
v Dánsku, Švédsku, Madarsku a Rusku._ N9
stretnutí sa čoskoro vytvorila velmi srdečná
atmosféra v spo}oěenstve, ktoré za štyri dni
absolvovalo nároěný progran. Generál rádu
poslal stretnutiu svoj srdeěný pozdrav,
ir ktorom vyzdvihol úlohy dominikánskych lai-
kov v minúlosti i v súěasnosti.'organizácia
stretnutia zodpovedala juŽanskému temperamen-
tu. Pri všetkej 1áskyplnej snahe neprebiehalo
naprÍk1ad tak, ako by sí to boli predstavova-
li_Nemci. Neboli k dispozÍcii aparatúry pre
simu}tánny preklad, a tak celé jednanie mohlo
byť iba v-dÝoch reěiacb a následné tlmoěenie
bóIo prácne a ěasovo nároěné. v tejto krátkej
správé tieŽ nie je možné podat'vyěerpávajúci
přehlad o Živote v jednotlivých provinciách
á preto qá obnedzíme iba na tó, čo bolo snád
naj zauj Ímavej šie.
Ku-všeóbecnej radosti sa účastnÍcí mohlL zvÍ-
tat s ruským dominikánoma z Moekvy, bohužial,
laik ktorý mal pricestovať s ním, nedostal
naěas vízum.
Dominikánsky život sa zrodil v Moskve za ěias
najtemnejšej totality-v prvej polovici laš!9stóročia. Ná jeho zaěiatku stojÍ konvertitský
mladomanželský pár, duchovného vedenia' kto-
rého sa ujal vtedy dominikánsky kňaz, povere-
ný sťarostlivostou o Francúzov v Moskve. Ten=
tó ich priial do Tretieho rádu sv. Dominika,
oo čase' sá wvinula malá l'Familia Dominica-
iraui ]ktorá zá statinských ěias utrpela ne-
smierne straty, ale ešte dnes Žíje z tejto
skupiny šest láikov, ktorÍ sa vyznačujú vyso-
kfirra kvalitným vzdelanÍm a majú nema1ý vplyv
ná intelektuálne, náboŽensky orientované kru-
hy v Moskve. Dvaja frátri, ktorÍ tam prišli
z_Polska, sa pokúšajú prestárlú rímskokato-
lícku komunitu_nanovó oŽivit. Pre otca domi*
nikána bo].o stretnutie v Prouilhe velmi do-
jernným zážitkon a prvým stretnutÍm so stredo-
európskymi laikmil
vyjaarir 6dr že Moskva prahne po duchovnom
Ž-iřote, a najmá po vlastnom biskupovi.
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ze Života řádu
všetkými odnožami velkého rádu, vetkej rodi-
ny.
PÓvodne boli na toto'st'retnut,ie plánované naprediskutovanie velké témy: prÍnos 1aikov
v Živote rádu na národnej a európskej úrovni,laíkát dominikánov věera, dnes a-zajÉra, ]ai-
kát' a nová evanje1izácia Európy ...
Neprišli na řad, bóIi llprivel-ké|t. MaIé skupi-
ny vyŽadovali malé témy, ale o to pot'rebnéj-
šie pre denný Život'.
Jedna téma zauja}a všetkých : mládeŽ.
V nových hnut,iach a spoločenstvách s náboŽen-
ským zameranÍm'sa objavuje, v t'starých'l ,' kla-
sických rádoch má]o. Preěo asi? .,'
V.i.eme, Že v našich časoch je ,'.laviazanie sa''
ťaŽkou podmienkou a menej prÍťaŽ}ivé sú i t'ul|staré št'ruktúry'' klasických rádoÝ.
VŽdy víac a viac sa v'debatách objavujú rózne
skupiny s charizmat,ickým zarneraním, É'teré sú
''sebestačné'' i bez klerikov a prihovárajú sa
skÓr citu a srdcu. AIe práve tieto spolóČen-
stvá by potrebovali aj teologickú základňu,
aby neostalí stavbou na piesku
A tu má dominikánksky 1aikát obrovskú šancu.
U nás sú pevné práve tie základy, potrebujeme
skÓr rozhýbať srdcia a nájst óesly ku sěbe.
Neboli dané nijaké univerzálne recepty.
Nechýbal. humor, návšteva miest, drahých sřaóu
kaŽdého dominikána.
Najváčšou radosťou bo1o,' Že sa koneěne stre-tol Východ so Západom. Budúce st,retnut,ie má
byť r. L992 v Budapeští.
ostáva nám dúfat a prosit Pána, aby na tomto
stretnutí nechýba1i predstavit,eIia dominikán-'
skych J.aikov z našej vIasti.
A krásny impulz pre spoločenstvá, ktoré simyslia, Že zanikajú bud pre vyšěÍ vek aJ.ebo
ma1ý poěet, ale i pre tie, ktořé sa narodili
za posledné slobodné mesiace.

(podle zahr. pramenů připravila
Kat,eřina Danie1iszová )

K nedožitým 70-inám
Otca G REGO RA HAJDU,

skom majstrovi, Ambroz. Počas Života o. Gre-gor rád s úsmevom rozprával, Že mená, ktorév Žj_vote dostal (teda věetne reholného), hosvojou váŽnosťou priam desili, v1ruolávalí' to-tiŽ pocit zodpovedností u ich ňositela. on,ělovek z prirodzenosti veselý a rád rozvese]lujúci aj íných, mal rnať za patrónov vážnych
a uěených cirkeVných uěitelov. Treba povedáť,'.
Že z vyššej - perspekt'Ívy mala Láto,-na prví
pohlad nepodstatná vec, hlboký význam. a-k můnebolo určené, aby svojich patróňov nasledo-val v uěenosti a vysokých církevných úradoch, 'potom celkom urěite v zodpovednosti za pod-
stúpené skúěky a v znášaní protivenet,ievr
ktoré so sebou priniesIa celkom zmat'ená doba.
Vce1ku radostné detstvo preŽil v rodnom domena Florianovej č. 5, volné 'chvÍle trávils rovesnÍkmi ěasto v KatolÍckoií kruhu na Jár-
5ovpj ulici, a]e velmi rád bo] uěenlivým poe-
Iucháěom strýka Ambroza a iných stršÍóh Ble-nov prÍbuzenstva, od ktorých rád a s úctou
ěerpa1 váŽne Životné ra4y. Bezpochyby aj t'áto
záluba ovplyvni}a jeho dáIšíe žívotné zámera-nie. Tu sa učíl národnému cÍt'eniu, zÍskaval
rozumový rozhlad a konfesionálnu tolerancj.u(otec bol evanjelik).
Ako 9 noěného ho posielajú rodičia do Viedne,kde vychodil dva roěníky cirkevnej ludovej
školy vedenej mariansk1rmi bratmí; Po návraté
pokračoval v štúdiách na reálnom g1rmnáziu7,které' neukoněil' ale po ětyroch ročnÍkoch
prestúpil na obchodnú akadémiu. o zameranÍ
svojho ěalšieho Života nemal vf,edy ešte zrej-
me jasnú predstavu. Na jednej strane ho láka-
1o duchovné povo}anie (v tom ěase si dopiso-
vaI s kapucÍnmi, ktorÍ Pre eventuálnon řstup
do rehole poŽadovali maturitu), na druhej
strane' vzhladom na sVoje humanit,né zamera-
nie, vztah k polit'ike, ' obchodu a reěiam, po-
mýšlal na politickú karíéru alebo zahrani8ný
obchod.

JEDNÉHo z oBNoVITELoy DoMINIKÁNSKEHo ŽÍVoTA
NA SLOVENSKU

Plány ambiciÓzneho mladÍka prerušila BoŽia
prozretelnosť udalosťami, které mali ěochvÍ-
Iam nastat. v roku 1944 musela'celá rodina
evakuovat. do RuŽomberka. Tu.v '.nedal'ekej !.u-
bochni zLoŽíI o. Gregor maturitnú skúgku.
KedŽe po návrate domov v máji 19a5 mu ' nový
reŽim maturitu neuznal, musel je zopakovať
v Košiciach, ke strávil krátke obdobie od má-ja do júna 1945' 'kedy přÍleŽitostne navětevo-
val bohoslužby v dominikánskom koslole. Vt,edy
bol uŽ zrejme pevne rozhodnutý pre duchovný
stav' ěo dal jasne najavo rodičom'pri rozho-
vore o svojej budúcnosti. Avšak o vstupe prá-
ve do dorninikánskej rehole rozhodli takpove-
diac v poslednej chvÍli a celkem neoěakávane'kázne P. Inocent'a Mullera o. P., 'košického
dominikána, ktoré príliš rozolút'ne zaklbpali
na jeho srdce

(polrráěóvanie v budúcom ěÍsle)Ak by ei niekto poŽoťne prézrel dobové foto-grafie centra Prešova zo začiatku 20. st'or.
ihned by zistil, Že v meste pulzoval nehatený
obchodný' polítický a ku1t'úrnonáboženský Ži:
vot. vládol t'u typický obchodný ruch sloven-''..'-.
ského nalomesLa z prelomu st'oroěia. Napr. len.
na pomerne malej 'Florianovej úIici bolo 12potravinárskych predajní' z t'oho 5 másiar-
stiev, teda na dnešnú, decimáciou súkromného
obchodu poznaěenú .dobu, priam'nepochopitelný
počet
V tomto prostredí sa V rodine ' obchodnÍka
a ŽivnostnÍka Karola ltajdu narodil syn, kto-
rému pri krste dalí méno p_o strýkovi, ' 612*u'-
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ze života řádu

oT Ec ToMÁš rÝN o.P.
vv

- oBĚŤ zA sVoBoDU c íRKVE V ČesrcosLoVENsKU

Všechno začalo 29. ěervna 1975 o slavnosti
svatých apoštolo Petra a Pavla. Toho dne se
otci Tomášovi dostane té miloeti, že tro papaŽ
Pavel VI. vysvětÍ v ŘÍmě na kněze .zároveň
s mnoha jinými kandidáty. Zatímco papež klade
ruce na jeho hlavu, on, který je uŽ se svou
rodinou jako uprchlík v Německu, nabÍdne Pánu
svoj Život za svobodu církve v Čeekosloven-
sku.

Tomáš byl synem Zdeňka a Ludnity
KornrpčÍkové-Týnové. oba by1i 1ékaři. ot'ec' byl
psychiatr, matka neuroložka. V rodinném Bro-st'ředÍ zÍskal křestanské zásady, které riebylo
dovoleno hláEat veřejně, protoŽe komunistická
vláda hlásala ateismus.
Skončil skvěIe záktadnÍ a etřednÍ ěkolu ve
svém rodném městě Brně. Dostal nadacir. aly
pokračoval ve studiu na akademii v Dijonu ve
Francii, kde se stal bakalářem pro v1ruěovánÍ
filosofie a literatury ( 1. 7. 1969) .Ačkoli
byl nad nÍtn dohled jako nad jir'ými ěeskoslo-
venskými studenty, měl styk s dominikánem P.
Feretem, který tam měI zvláštnÍ řadu předná_
šek. MezitÚn (].968) jeho rodiěe emigrovali
z vlasti a ubytovali se v Neckargemu'nde
v záp. Něnecku.
Tomáě by1 povaŽován za studenta velmi snaži-
vého a vyjfuneěně nadaného. Měl zvláštnÍ ná-
klonnost pro filosofii a východnÍ jazyky.
obláěku'něl 28. 9. 1969 ve !,larburgu ve-Vest-
fálsku, kde vykonal noviciát, slóŽil jedno-
duché sliby (29. 9. 1970) a zaěal studovat
filozofii a teologii pro německou provincii.
Studoval jiŽ teologii, kdyŽ v roce 1973 odjel
do Boloně, kde byl novicmistrem jeho krajan
P.JiřÍ Veselý o. P. V Bo}oni dokoněil studia,
doEáhl Iektorátu a licenciátu. Dbktorát teo-
1ogie pak sloŽit v Řtmc. KněŽské evěcenÍ při_
jal 29. 6. 1975. To uŽ patřiJ. k provincii
lombardské, ačko1i měl velkou láeku ke své
v1ast,i.
Stal se profesorem morálnÍ teologie. Projevil
velkou rovnováhu proti rŮzným manipulacÍm,
kterým je dnes podróben tento óbor.
Jeho smysl pro Boha a jeho zboŽnoEt byly 'hlu_
boké. vyúBtily v intenzivnÍ a mnohotvárnou
apoštolskou čÍnnost, která šla od lidÍ. vzdě-
Ianých k malým dětem. StáIe byl zdvořilý
a srdeěný a byl ochoten kaŽdého vyslechnout'.
Dával vŽdy jasnou a přesvěděivou odpověčl. od
ot'ca Tomáěe _ který, aěkoli nu jeětě nebylo
ětyřicet let, mě1 tak rozsáhlou ěinnost" a Lak
velkou zrafoEt - se oěekávala budoucnost
bohatá Íntelektuálnlni a apoštorskýrní dÍly.
Avěak plán BoŽ1 byr jiný. Kromě vyěerpanosti
kě konci studia, náhle ho překvapily přonika_
vé bolesti v zádech. odpověčl lékaře byla ne-
úprosná: rakovina plic. Týdny Života jeou
sečteny. Jeho otec si jej odváŽí domo, kde ho
odborně ošet'řujÍ. To věe se děje v listopadu
a prosinci 1989.
Mezi svými drahými umÍrá 1. ledna 1990'
pochován 5. ledna v Neckargemund.

-REGENT siTuDIA vzPoMÍNÁ.:. : :, ' '. '

Pevný jako diamant, siadký'jako maminka :

silný a ramenatý fyzický obraz, mocný a ne-
úprosný tón hlasu rnohly poskytnout o P. Tomá-
šovi jen jednu stránku jeho osobnostj., která
se ve skutečnogti ukázala sladká a bezeletná
v příném a neformálnÍm styku.
ByI mým studentem. Dlouhou dobu jeme byli
bIízko sebe u stolu. Chodili jsme spolu do

. hor,. on, profesor oceňovaný jako - kolegaj. uěít'el pro solidnost 6vé nauky - s jeho ne-
zaněnitelnýn základem tomist,ické fi]osofie
silného metafyzického raŽenÍ, zakotvené. aris-
totelismu i v,sarném platonisnu s Žilami scho-

.',lastiky - byl stá}e -vÍce miIován než obdivo-
ván od studentŮ pro onen nadšený a strhujÍcÍ
přÍt}ad, který pák uměl předat' v-osobnín óty-
ku a při duchovním vedení 'tolika dušÍ.
osobnoEt tedy navenek si1ná, ale vnitřně cit-
Iivá' a proto neméně mÍlována a okouzlujícÍ.

. PřipomÍná nám to, co P. Lacordaire řÍkával
' o gv. Dominikovi: 'lPevný jako diamant, stadký

jako maminka. I'

.+++

SMÍRNÁ oBř-Ť zA svoBoDU cÍRKvE U NÁs

o. Tomáš Evěřil své tajemství - smÍrné oběti
za'svobodu církve v čeékoslovensku - krátce
přédtÍm' neŽ propuk}a u něj choroba, jednomu
.mladému spolubratru, a ten ho svěři1 po jeho
smrti otcí převorovi a provinciálovi.
Teprve 22. dubna 1990 byla zveřejněna obět
Otce Tonáše a jejÍ smysl. oné neděle Sva Eý
otec dosvěděil svou přítomnostÍ v Praze znovu

svobodu v Českosloveneku.
sou úŽasné. Na začátku
Ích lidové vzpoury

o. Tomáš
v Čes-

89 ) pocÍt'Í první
ledníjlcÍ nemoc. svou po6

ii v bazilice Ev. DÓminika měl o. Tomáě
na 1989.

eho nenoc první

(l) Jého pobyt
druhé půle list'
tlavla prezident

akutnÍ ' kriz'Í: A

v nemocntct
opadu 1989.
em'doznala

1 19 90,

2
v
v
j
t
v

1j. v den elavnoEtí P. Marie, Matky Boží
rannÍch hodinách umÍrá.

+ +

Výěe uvedené texty jeou seetaveny ze vzpomí-
nek a svědectvÍ jeho rodiěů, spolubratřÍ
a jeho představených. P. Ambrož Svatoš, který
nám matériály zapůjěit, se zároveň obracÍ na
každého, kdo se eetkal s otcem Tonáěem (kde-
koliv), abY laskavě zaslal věechny své. vzpo-
nÍnky, dopiay, fotografie nebo magnetofonové
záznalrty na jeho adresu:
P. AÍůrož M. Svatoš o. P.
DolnÍ česká 3
669 01 Znojmo
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zdislava
Na 3. neděli adventnÍ se ve všech koste-

IÍch Čeclr a Moravy četl Pastýřský list k za-
hájeni 4. roku DesetiletÍ duchovní obnovy ná-
roáa. Naši biskupové se v něm obrátili s kon-
krétní výzvou na dominikánský řád. Přet'isku-
iene tuto část listu a' doufáme, Že slova
: přánÍ našich biskupo nepadnou v zapomněnÍ.

''.. . Jako v ninulých letech i v tomto roce
bude náplň roku přo ňás zosobňovat jedna vel-
ká postáva našÍ národnÍ duchovnÍ tradice. Le-
tos to bude blahoslavená Zdis].ava' současniÓe
svaté AneŽký České, která jako manŽelka
a matka, pečujÍcÍ néjen ' o svou rodinu, aIe
o všechny potřebné a ŽijícÍ opravdovým a hlu-
bokým duchovnÍm Životem můŽe být dobrou pat-
ronkou obnovy Života'' našich rodin. Budeme si
v tomto roce přípomÍnat jejÍ ŽivotnÍ přÍklad
a prosit o její svatořeěení.

ProtoŽé bl. Zdislava ' je významně' spojena
s počátky pŮgobenÍ dóminikánŠkébo 'řádu v na-
šióh zemích, oěekáváme, že právě tato řeholnÍ
rodina, která stateěně prošIa léty pronásle-
dování a stojÍ na počátku nové kapitoly švých
dějin, významně přispěje k duchovnÍmu progra-
mu tohoto roku.

Komise pro DesetiletÍ duchovnÍ obnovy
při biskupské konferenci připravila pro tento
řok řadu podnětŮ, s niniŽ vás budou vaší
duchovnÍ správci postupně seznamovat a je
otevřena dalšÍm impulsŮm. Tento rok je však
předevšÍm záleŽitostÍ vás, laiků, vaší ini-
óiativy, tvořivosti a velkorysosti. .Vaše ú1o-
ha v cÍrkvi a vaše zodpovědnosL za proměnu
světa a tedy i ' této Špo}eěnosui a tohoťó ná-
roda Duchem Kristovy 1ásky je obrovská'a ne-
zastupitelná...''l

sVAToŘrČrN í BLAŽENÉ
PAN Í ]DlsLAVY

v tomto roce se důrazněji neŽ kdy jindy
modlíme za svatoře'ěení bl. zdíslavy. vybízejí
k tornu také češtÍ a moravštÍ biskupové, jak
se o tom zmiňujeme na jiném mÍ6tě; Do rědakce
jsme dostali k tomuto tematu milý.přÍspěvek
ód našeho velkého zdislavského horlitele otce
AmbroŽe Svatoše' ': "!"'''' '' ''' '

Písmo svaté - Kniha knih - mluvÍ o Knize Ži- '

vota. KaŽdý z nás si píše tuto knihu 'svými
skutky - dobrými nebo špatnými - k vlastnÍmu
zahanbenÍ nebo oblaŽuj1cí'slávě''
BlaŽená panÍ Zdis].ava se jiŽ sama zapsaIa
svým hrdinským, vzorným manŽelstvÍm a mateř-
stÝÍn do Knihy Žívota, do alba, kánonu' se-
znamu svatýclt nebeštanů. Zdislava patřÍ rnezi
ty št,astné a obětavé spolupracovníky apošto-
1ó, kterým říká Pán JiŽíš:'' Radujte še, že
vaše jméná jsou zapsána v nebiu (Lk 10' 2o). 

.

Toto Lajemné zapsání Zdislavina jména v nebi
v seznamu svatých musÍ projít' církevnÍm sou-
dem a soudnÍ rozsudek schválen hlavou CÍrkve
- papeŽem, - rná-1i být toto Zdislavj.no kano-
nižovant veřejné, publikované a platné pro
ce}ou CÍrkev. PapeŽ schvátí jednak heroické
ctnosti panÍ Zdislavy a jednak zázrak,'připi-

sovaný její přím1uvě a zásluhán. Zdj-slavino
svatořečenÍ musÍ být' vydolováno z hlubin his-
torických pramenů a zároveň vlrmodleno z výšin
nebe.
Proto se šÍřeji zamýšlÍme nad Zdislaviným
svatořqěením. Usil-u jeme. o ně, modlÍme se ',]

o ně, těšíme se ná ňe a"' mnoho dober od něho
očekáváme. Jaké dobro sí od něho slibujeme?
Duchovní obnovu ielého národa; Moudré v1ruŽit1'::
dosaŽené svobody cÍrkve a vlasti ke svornému ' '

budovánÍ duchovnÍho, kulturn.Ího a materiáInÍ-
ho dobra. ZÍskaná svoboda 'nesmÍ Vyústit
k, qvglněn1 vášn1 a k šÍlenému běsněnÍ neřes-
Lí, nýbrŽ k odpovědnému hospodařenÍ' s BoŽÍmi
dary, hřivnani a bohatými zdrojí naší země.
Zák1adem prosperujÍcího národa jsou jeho jed-
notlivé celky - rodiny. Křesťanská rodina je

' domácí malá CÍrkev .a domácÍ stát, peěující
o kaŽdodenní prospěch, Jde nám tedy o dobré
rodiny po vzoru b]-aŽené panÍ Zdislavyl
Žila Ý ňanŽelstvÍ a rodině. Ideálně v qi spl-
nila všechny úkoly věřícÍ ženy, oddané man-
Želky, milujÍcÍ matky, .domác1 panÍ, Živitel-
ky, kuchařky, ekonomky, ekoloŽky, léčitelky,
vychovaterky) sociáfnÍ pracovnice, smiřitel-
ký, apoŠtolské pracovnice majÍcÍ zájen a spo-
lúúěast se svým manŽelen panem Havlem na cÍr-
kevním a politickém Životě v době kráIe Vác-
lava I
PanÍ Zdislava měla švŮj modeI a vzor v ideál-

. ní ctnostné Ženě, kterou Bůh povolal do ro-
iiinnenó Života, a kterou Duchem svatÍrm osvÍ-
cený autor vy1Íčil v knize PřÍslovÍ v 31. ka-"pitóle verši 10. aŽ 31. Je to zlatá abeceda
irzorné hospodyně, domácí panÍ. Ta je vše-
stranně činná k ooivu a radosti svého manŽela
a svých dětí. Je dušÍ a srdcem všeho krásného
a polřebného. Je to Žena plná Boha a Proto
statečná, dovedná a svatá.
Biblista dr. Jan Hejčl komentuje celou 31.
kapitolu PříslovÍ, týkající se vynikajÍc\ ze-
nyl',Shrneme-li všechny vlastnosti'lzlaté''
hóspodyně v ''abecedě" }íčené' shledáváme, Že
vyn_ita- zboŽnostÍ, neúmornou snaŽivostÍ, nel
sáolnou přiěinlivostÍ' která miIuje prácí
a která má v nenávisti' zahálku. Shledáváme
u ní snaŽivost, podnikavost' otevřené oko pro

'vše, cQ se v domácnosti děje, peě}ivost
o všechny Životní potřeby domácÍch i sluŽeb-
nÍch, ňoudrost, vlÍdnost, .'starostlivost
o výchovu dědÍ a štědrost k chudině.... za
všeéhny ty ctnosti docház1 také přiměřené od-

, měn1z: _ _ oeňne bohatne. , AŽ zestárne, budou 'tu
děti pečlivě vychované, kt'eré budou peěovat

' o mat'kú a budou .mÍti také z ěeho. TěšÍ se
všeobecné úctě, ' přispívá k váŽnosti svého
manŽeIa. ll

Tuto, překrásnou bibliclrou pasáŽ ěteme a roz'
iÍmámé o památce blaŽené paní Zdislavy a zpÍ-
váme po nÍ rodinný žalm L2? z ''Blaze kaŽdému'

' raó se bojÍ Hospodina.''
SvatořeěeňÍ bl.zdislavy ukáŽe' rodinám jejÍ
vzorný Žiýot s manŽelem a s dětmi. v tom je
speciálita Zdislavy jako světice Bohem po89a-
věné do manŽelstvÍ a rodiny. Proto paní Zdie-
lavu jako vzor rodiny dáváme malovat vŽdy
s manŽélem a jejími ětyřmi dět'mi.
Sp1nila také poŽadavek vyslovený sv..'Pavlem
v 1. listě Timoteovi: spasila se mateřstvím.
Vytrvala ve vÍře, v lásce, ve anaze o svatý
Život a cudnost.
PanÍ Zdislava je nejaktuálnější světice dneš-
ka jako patronka rodin, základu štastného ná-
roda.
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zdislava

z. Kašička :

ZDI SLAVA
(výňatek z připravované knihy)

Pro člověka, který se zabývá zjevem paní
Zdislavy, ať už z jakéhokoliv hlediska, nábo-
Ženského,. historického, anťropoJ.ogického, so-
ciáIního nebo uměleckého, nic není tak prŮ-
kazného, tak přesvěděivého á zároveň tak udi-
vujÍcÍho a nakonec ipodmaňujícího, jako jejÍ
hrob, jako jejÍ tělesné pozůstatky a schrána.
KaŽdý takový člověk musí jednou k'tomuto mÍs-
t'u přijÍt, dřÍv nebo později. A kdo tam jed-
nou přijde a uvidí tu zvláštnost a seznámí se
souvislostmi mÍstnÍmi, ěasovými a myšlenkový-
mi, neubránÍ se jisté podmanivosti tohoto fe-
nomenu. Tak dopadli všichnj,, kdo tam přišIi,
ať to by1i prostÍ lidé/ vědci nebo králóvé,
umě].ci nebo vojáci. tak dopadl--ěeIný předsta-
vite]- ěeského baroka Bohuslav BalbÍn, tak do-
padl slavné paměti spisovate} Jaros1av Du-
rych, současná básnířka a spisovatelka Alena
Vrbová a jiní. Jméno paní Zdislavy a její
zjev po gedm století brázdÍ slavné rýhy
v lidském ' povědomÍ šíroko daleko. P1še se
o ní česky, latinsky, německy, angJ.icky,
francouzsky, španělsky, holandsk1t. JejÍ jméno
je znárno ve švédsku i ve Střední.Americe. '.fe-
jÍ postavy se zmocňují spisovate1é, básníci,
dramatikové, rozhlasovÍ pracovníci, híst'ori-
kové. V roce 1987 v časopise VesmÍr zařadil
ji Dr. E. VIček, který provádÍ v NárodnÍm mu-
seu antriopologické rozbory, zce1a bezděky do
věru vznešerié společnosti. českých tristoric:
kých osobností: sV. '' Václav, Vratis]'av I . ,
Přemysl otakar IT., Karel Iv., '.''Ladis]av Po-
hrobek, K.H.Mácha. Jaká to vz'nešená společ-
nost! NepřehánÍ ten, kdo ji 'nazval ''českoufirst ládýfu, neboť měla všechny ty přÍdÓmký'
které se takové osobě obvykle přičÍtajÍ: mla-
dá, hezká, vdaná Žena, vzorná nanŽelka a mat_
ka čtyř dětÍ, předčasně zenře]-á, Po dlouhá
'staletl zahrnovaná. vděčným obdivem. Žena, je-
jLŽ zjev působÍ mocně také přes'ta dlouhá
staletÍ i na dnešnÍho člověka v materialis-
tickěm světě

++
Čast'o se klade otázka, proč je kostet v Jab-
}onném Žasvěcen sv. Vavřínci a jaká je sou-
vj-slost, mezi těmito dvěma světcí.: Ýaířincem
a zdis]avou. sv. Vavřinec jako muěednÍk bývá,
znázorňován s roštem, cbŽ znázorňuje jeho mu-
Čednickou 6mrt. Proti něnu Zd1slava' hradnÍ
paní, matka ětyř dětÍ. VyšvětlenÍ nacházÍme
v praŽském antifonáři, který je uloŽen v Ži-
tavské knihovně. Tam je zobrazen sv.Vavřinecjak pravoú lukou - podle legendy - podává
chudému chiéb, levou rukou drŽÍ' rošt, svŮj
mučednický atribut. Kompózice sd opÍrá o ten:
to t'ext: ''Vavřinec dobré dí1o vykonal' kdyŽ
ve znamenÍ křÍŽe slep1rm vrátil zrak a poklad
církve dal chudým. Podobně se také mluvÍ
o Zdislavě v Dalimilově . kroníce:l'Roku tisÍ'c
dvě sťě padesát a dva] po zrozenÍ mileného'Jézu Krista

odešla ze světa Zdislava,
panÍ vzácná, počestná a čistá,

jeŽ pomáhat bědným měla dar.
Pěti mrtvým dala povstat z már,
slepcům kouzlem zrak zpět vracela,
maláty umě1a docela
vyhojit' léčila mrzáky
a konala četné zázraky.

(překlad A.Vrbové - L97'1

ZDENĚK KAŠIčKA - spolupracovník dr. Braito
a slavné edice Krystal, v nedávné době pomá-
ha1 P. AmbroŽovi svatošovi při přÍpravě mate-
riálů pro kanonizaci b]-. Zdislavy.

PoUŤ Do KRAJ E oĚts'Tví
BL. ZD IS LAVY
KaŽdá křesťanská rodina, tedy i'celó naše do-
minikánská rodiná vstoupiIa letošnÍ rok do
čtvrtého roku duchovnÍ obnovy celého našeho
národa. Tento -rok je zaměřen' na obnovu
duchovnÍ aktivity našich rodin. Vzorem v tom-
to snaŽenÍ je Žena skutečně svaté pověsti
- bI. Zdislava z Lemberka.
Narodila se jako nejstaršÍ dcera okolo roku
l22Q v noravskérn KřiŽanově na Českomoravské
vysočině. Její matka Sibyla přišla . do našÍ
'vlastÍ' v druŽíně Kunhuty, dcery Fitipa Šváb-
ského, dětské nevěsty krá1e Václava I. Jejírn
otcem byl mocný muž pan Přib11slav - d0věrník
krále Václava I., který byl panovn1kem dosa-
zen do funkce královského kastélána'na bradě
Veveří u Brna.
Přibyslav a Sibyla byli nanŽeIé hluboce věřÍ-
ci. Ýlastně jejicb celý Život a veškeré hrnot-
né a duchovní snaŽenÍ je.těsně.spojeno s'roz-
vojem křestanského Ži\íbLnítro ist1rlu, zejména
s trmotnou podporou Ži1rota řádu..
o tom svědč_Í tyto histqrické sliuteěnost,i:' Pan
P_řibyslav v době kdy býval v"Brně kasteJ.ánem,
podporoval brněnské johaníty tt ,.sV'.Ducha, mi-
nority u sv.JanŮ (zde je _u-kazatelny pochó-
ván, zemře1 L6. 2,. L25L v KřiŽánově) á jiné
řeho--InÍ komunity. Význanným 7půgqbem' se švou
manŽelkou' se zaslouŽi]Í' o za}oŽení Ždárskéhó
kláštera, kdyŽ povotali' cisterciáky z oseku
pod xrušnými horami. Pří samý'cil hranj-cÍch
Čech a Moravy Žaěa1i budovat ducirqvní stře-
disko tohoto regionu. Na tomto mÍstě se roz-,
prostíral hustý prales a rozsáhlá bahniska,
jimiŽ však procháze]'a jedna'z nejdtleŽitěj-
šÍch a nejstarších zemských gtezek - stezka
ribicko-Ždárská. Tam b1rI jejich dcerou Eufé-
mÍÍ a jej1m manŽe].em Bočkem z obřan, který
byl znojemským půrkrabím, vystavěn cisterci-
ácký k1ášLer s chrámem zasvěceným Panně Marii
Nanebévzaté (Fóns Beatae Mariae virginis).
chtěI byctr }<rátce upozornit n-a duchóvní pozo-
ruhodnosti a sakrá1ní stavite1ské skvosty
českprnoravské vysočiny, které moŽete navští]
vit při duchovnÍ pouti z'a dětstv':Ím bl . Zdis-
1avy.
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KřiŽanov;'
. ... l

MÍstsb : ',:'ňározenÍl' křtu ; a'' ' svatby panÍ
Zdis}avyiKrásně upravěný,, barokní kostel ze
17. sto_ieť'L zátÍ dó celého ''kraje. uvnit'ř sou-
soŠÍ panÍ zdisrqvy á pana Havla 'při svatebnÍm
slibu. Nli mÍstnÍm hřbitově je pohřben nedávno
zesnulý,.' škutečně velký ctitel a šiřitel
zdislavského kultu, P. Cyril ŠÍma o. P.

Ždár nad Sázavou: '

: -.

kaple sv. Barboryr poŠtavená v roce 1]29 pod-
}e- návrhu Jana Sánt-iního ptÍěiněnírn Žěárskéhó
faráře, cisterciáka,r'erdinda .Kristla. Kaple
sv. Barbory je postavena. ved1e farnÍho kgste-
Ia sv. eróxóp". -Ňáoaréko Žěárského náměstÍ
vznikl poěátkem t7.stoleLÍ hřbitovnÍ kostelÍk
nejsvětější TrÓjÍČer '"ve1mÍ originálně je
u tohoto koste].Íka']řešena sakristie, která
i bez archivnÍch doktado . vykazuje projekčnÍ
zásah Santinihor]

Na poutnÍ duchovní . procházku českomoraÝEkou
vysoEinou vás zvu jiZ-' proto, Že všechna tato
m-Ísta jsou obsazena fungujÍctmí farnÍmi úřa-
dy. ŇenÍ' probl,ém toto cestovánÍ spo] i.t
s úěastÍ na mši svaté za všechny naše křes_
tanské rodiny s přímluvou blahoslavrgné Ždis.-
lavy.

A na závěr ještě přidávám: '

Zvonů Zdislava je na věŽích našich kostelo
deset: ,: :

1. kaple pod Lembeťkqni'
2. KřiŽanov
3. Týniště nad orlícÍ.
4. Kurovice
i. Jáňv ú Žaaru nad Sázavou
6. Choceň ' :.
7. Polička
8. Mnichov u Divišova
'9. zvole u Bystřice nad Pern.
10rkatedřáIa sv.Vác1ava v olomouci

Tgmáš Dýořá:ek

PROG RAM OS LAV ROKU
BL. zDlsLAVY v Jablonném

KlášternÍ kÓmpIex'],býv.teno ciste5ciáckého
kIáštera (klášEer.by'l .' zr.ušen'rioku 1784 Jose-
fem II). V. klášternÍm kostele NanebevzetÍ
Panny Marie je podstqt-ná Ěást Í'nteriéru chrá-
mu lreuuaována-podiě návrhu Jana santiniho.
v t<rýpte koste}a- je pochorr{lr-a .matka blahosla-
vené Zdislavy :,'' panÍ Sibyla' (+ 1.' L. L262
v KřiŽanově) , a zákt_adatel' cisterciáckého
k}áštera paá Boček z obřan (+2o. L2; L262).
Sochy na- hlavnim oltáři klášternÍhÓ chrámu
vytvoři1 Řehoř Thény (L73! . 35).__ !Y: Bene-
dikt, sv. Bernard, sv. biskup Mikuláš a sv.
Markéta jsou dokona]e sladěny s přednÍ ěástÍ
;itář;, Éa. i" na svatostánku vyivořena ale-'
gori'e vÍry, Náděje a tásky.doprovázena dvěma
óher'ubÍny. Tento krásný komplex o}táře. dop]-
ňuja obráz znázorl1ujÍcÍ NanebevzetÍ Panny ó4a-
rie od Willmanna z roku 1692.
V komplexu klášterním v takzv. KonÍrnách je
umÍstÉna expczice souborného'stavitelského
dÍIa Jana Saňtiniho
PoutnÍ kostel sv.Jana Nepomrackého na Zelené
hoře .postavený opatein cisterciáckého kláštera
Václairem vejmiuvóu. DÍlo skuteěně vrcholného.
stavitélského umění barokní' gotiky budované
od 16. 5. 1719 do '2'l . 9, L922. jako veIké dtky
'na blÍŽlcÍ se'.' kanonizacj. 'sv.Jaňa Nepomuckého
(roku ]'929). Tento.poutní kos!9l 9Polu E am-
bity jsoq s.kut'EĚIi9_u' - nYe?agq',g)|3!9jártekou. Do
ceténó areálu: ci'sterciáckého'kláĚtera-pat'řÍ
morový hřbiLov s lrarrblcím andělem od Řehoře
thényÍro a klášternÍ hospodářský komplex ve
tvaru LYRY. ...r.: .:.1._: .. -

obyčtov:

Ve stejné době jako poutnÍ koEtel na Zelené
hoře býl podle návrhu Sant'iniho budován kos-
tel Nai/štivenÍ Panny ]Marie v olyctově, který
rná architeKcgnicky žaj'rriiavy tvar- Žnr.w.

''l

Zvole

DalšÍ perlbu stavebn1r\o uměnÍ je , kostel sv.
václavá ve Zvo}i u Bystřice nad Perštejnen.

1. ěervná 1991 (sobota)
Pou'tnÍ 8lavnost'ke 'cti svatého
Zdislavy
Mše sv. 9 hod.

11 hod'' 14.hod.

11. erona 1991 (neděIe)
ffie cci sv.Vavřince
Mše sv. 10 hod.

31. erona 1991 (sobota)
. výroěÍ_beatifikace bl. zdÍBlavy

Mše sv.. 9 hod.
11 hod.

živ9ta panÍ

14



článl<y

Při kontaktu s mladými ]-idni hledajícÍmi smy-
s]" života se často můŽeme setkat se srovnává-
nÍm křesťanstvÍ s orientáInÍmi, převážně in-
dickými náboŽenstvími. Tito lidé srovnávají
názory některých východních uěite}Ů s křes_
ťanstvím, mnohdy je hodnotí ve]-mi zkrésleně,
často vlivem výchovy'v rodině nebo ve škole.
Je třeba být připraÝen na seriózní dialoQ
a podání pravdivé informace. otázce vztahu
nekřesťanských náboŽenství a křestanstvÍ bylo
věnováno např.druhé čÍslo T'eo}ogických textů.
Skutečný díalog může obohatit obě strany. Ší-
řÍ se k nám však také sekty, které vznikají
na pozadí východnÍch náboženstvÍ. zde )íŽ
nejde o otevřené hIedání, ale mnohokrát o ma-
nipulaci s ]-idskou svobodou. cht'ěli bychom
podat určitý přehled o této problematice
sekt. očekáváme i vaše reakce, podněLy, in-
formace a zkušenosti.

Manes

fra odilo štampach o.P.

SEKTY oRlE NrÁrN ÍF{o'
pŮvoDU
I1. vatikánský koncil přÍpomně} známý fakt,
Že pravda se nejlépe' hledá v dialogu. Byl by
však omyl domnívat se, ''Že autentický dialog
znamená re].ativizaci pravdy. Věrnost Poznané
pravdě zavazuje i v dialogu. Při dostateěné
myšlenkové jasností a důslednosti ne}ze tvr-
dit, Že mohou být ve stejném smyslu zároveň
pravdivá a protíkladná tvrzenÍ. Svoboda, kte-
rou konci]- šťastně připomněl, je vázána rozu-
mem osvÍceným vírou. T,ibovolné nak1ádání
s pravdou BoŽího slova je něco h]-uboce nedob-
rého.
Křesťan se musí vyrovnat s výlučným nárokem
evangelia. Dějiny spásy- včetně svého vrcholu
v JeŽÍšově přÍběhu jsou partikulární. Jsou to
dějiny a nemohly se odehrát jinak a jinde neŽ
v konkrétní době na konkrétnÍm místě. Je tu
však nárok, Že je to concretum universa]-e
a Že nenÍ spásy v jinén jrnénu neŽ ve jménu
JeŽÍšově. Pokud to PÍsmo svaté tvrdí a my to
popíráme, musÍme přiznat', Že popíráme inspi-
rovaný text.'PřÍstup' který chce náležitým|rvýkIadem'' vlrmázat nesnadná míst'a z bible;
nemá co dělat s vědeckou exegesÍ. A v popírá-
nÍ evangeJ-ijnÍho nároku nespočÍvá úct'a'k ji-
ným náboženstvím doporučovaná koneilem. Při
indiferentnÍm postoji je totiŽ respekt, k ji-
ným snadný. Když však s koncilem realist'ícky
uznáme, Že třeba zrovna orientá].nÍ nábožen]
stvÍ se hluboce tiší od toho, co uěí a h1ásá
církev, bude úcta méně samozřejmá, a1e také
závazná:" Výluěnost evangelia jistě neznamená
popření naděje, Že skrze Krista rnohou být
spaseni i přístušníci jiných náboženství.
NormálnÍ cestou pro kohokoli je přÍjmout
zvěst evangelía. Vše ostatnÍ nechme zv]-áštním
cestám BoŽÍho mí].osrdenstvÍ a netvařme se, Ž;e
jsme milosrdnější neŽ Bůh' který cesty spásy
urči1. Sekty' které v pos}ednÍm období vstu-
pujÍ do našeho prostředí, jsou indického pů-
vodu. Konstatujeme s koncilem, že v hinduismu
lidé zkoumají BoŽské tajemstvÍ a vyjadřují je

nevyčerpate]-nou plodnostÍ mýtů' hlubokých fi-
losofickým bádáním a hJ-edajÍ osvobozenÍ od
úzkostÍ v naší 1idské přirozeností různými
způsoby asketického Života, nebo hlubokou ne-
ditacÍ, a nebo tím, Že se odevzdávajÍ Bohu
s láskou a důvěrou (NA 2 ). Nevíme nic o tom,
kdo v tomto zkoumání a hledáni a v této aske-
zi skutečně hledané osvobozenÍ rtalézá. Víme
jun, Že i poctivé lidské htedánÍ dobra
á pravdy je ohroŽeno hřÍcheml Proto'nemůŽeme,
neŽ spoIu s koncilem vyznat, Že církev musÍ
ustavičně h]ásat Krista, který je cesta,
pravda a život (Jan 14, 6), v němž lidé nalé-
žajÍ plnost náboŽenského Života, a v němŽ se
Bůh usnířil se všemi.
Abychom pochopi}i sekty orientálníbo původu,
mušíme si připomenout základ, na kterém sto-
ji, (i když můŽeme připustit' Že se' od tra-
áienino hiňduismu odchylují). NáboŽenství in-
dického subkontinentu je konglomerátem kultů
a nauk s určitými spoleěnými znaky. od véd-
ského přes brahnánské aŽ k hinduistickému ob-
dobí učí především totoŽnost BráhmanŮ s átma-
nem, tedy Boha, resp. bytostného základu ves-
mÍru s duchem člověka. Jakési oprávněné tuše_
ní o povo}ánÍ ělověka k účasti na BoŽím Žívo-
tě se tu můŽe nebezpečně mísit se známým 1á-
kadlemlbudete jako Bůh (Gen 3.5).
Dalším spoIeěným znakem indického náboženstvÍ
je přesvědčení o koloběhu Životů podle zákona
činů a jejich důsledků. Konkrétní lidský ži-
vot je- tu nepodstatný, je jen étánt<em
v duchovnÍ totalitě. VysvobozenÍ z ko}oběhu
Životů je dosaŽitelné osobním úsiIím. KaŽdý
má takový úděl, jaký si zaslouŽíl. TrpÍcÍmu
nemá smysl pomáhat, protoŽe utrpenÍ je mu
souzenou podle činů v rninulých životech. TéŽ
sociální příslušnost je výsledkem činů v
minulých Životech. (DluŽno přiznat, Že hin-
duisté poučení evropskými námitkami kritizujÍ
nebo re1ativizují kastovní systém a mluvÍ
o svobodě č1ověka, Že je sice determinován'
ale i sebe determinuie. )
Často je poukazuje na indickou a vůbec orien-
táIní náboŽenskou to1eranci. Je to spÍš tak,
Že jim nezáIeŽí to]-ik na nauce. Co sj_ č]-ověk
mys1í a co řÍká' je nepodstatné. Ale v tom'
kam člověk duchovně skutečně patřÍ, to]-erance
končÍ. Přinejrnenším u transcendentálni medi-
tace, jak ještě uvidlme, je člověk vřazen do
jejich náboŽenského kontextu bez velkého vy-
světIovánÍ.
TRANSCENDENTAINÍ MEDITACE (dále _ jen TM)
- alespoň'u adeptů - nemluví o náboŽenských
souvislostech. Vše se prezentuje spÍš jako
terapeutická netoda pro jednot1ivce a ]-idské
společenství. MluvÍ se o rozšÍřenÍ 'vědomÍ,
o rozvoji tvůrčÍch sil, uklidněnÍ'a uzdrave-
nÍ. Je ovšem zaráŽejícÍ, proč se pak vše za-
hajuje náboŽenským obřadem. Významné je, Že
jeho smysl se adeptovi vysvětluje. Splš se nu
řekne, že' jde o symbolický projev úcty vůči
duchovnÍm učítelŮm. Adept mus.í přiriést obětnÍ
dary uctÍvaným boŽským osobnostem dané školy,
a ty se kladou na o1tář. NáboŽenské názory
adepta jsou pro učitele TM nezajímavé. Důle-
Žité je, Že je zasvěcen falešnltn boŽstvůn"
Proto jde u křesťanů zavedených do TM jedno-
značně o apostasi Ve smyslu can 751 clc
s důsledky uvedenými can L364 cIc
(tj'.nerezervovaná exkomunikace latae senten-
tiáe a u kJ-erikŮ dalšÍ cenzury). Jde-li při-
tom také formáfně o smrtelný hřÍch, závísÍ na
okolnostech. Je jis!ě možný omyl' nePozor-
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článl<y
noBt' nedŮslednost; nepouěenogt' 'ale i t9x j9
'|zasvěcenÍil. '-v tomťo smysIu lrrajně duchovně
nebezpečné. SiĚuace je podobná době prvnÍch
stalelÍ křesťánstv1 v_ řÍmském imperiu. tgikdo
t'ehdy od křesťano nechtěl, abY se vzdávali
svéhó přesvědčenÍ. ŘÍnané byli t'olerantnÍ.
Křesťan pouze měl hodit tři zrnka kadídla
před zohiazenÍ boŽskéřro Au.gus!'a. JenŽe na
řozdÍl ode dneška bylo tehdy 'Ínohým jaané, Že
jde o volbu. Volbu pro aoha nebo-proti němu.
žavedenÍ pro obřadú obdrŽÍ poučenÍ a je m9
svěřena maňtra, meditačnÍ fornuIe, kteroq má
dvakrát denně (ráno a večer) po urěitou dobu
v duchu opakoliát. Mantru musí adept t'ajit.
ŘÍkajÍ mu, Že je zceIa individuálnÍ. JenŽe uŽ
mnohá }iáem sé podařilo osvobodit od vlivu
sekty a kdyŽ rsvéll mantry sdělili, zjistilo
se, že jde o celkem úzký okruh fonnulÍ, které
se přidě}ují mechanj.cky podle věku a P9hrav1
adepta. Mántry u TM vycházejí z indických
traáic, ale zňalci tvrdÍ, Že proti klaeÍcký
verzi jsou mantry porušeny. Je neenadné
v tomto kontextu rozebÍrat jak mantry posbbí
na psychiku a tÍn i na zdravÍ adepta. Své by
tu ňohti řÍci psychologové a dalšÍ odbornÍci.
MoŽeme alespoň konstatovat, Že jeou úěinné,
a Že konkrétňě mantry TM vedou v prvnÍ fázi
k aubjekt,ivně příznivě proŽíYgným změnám mys_
Ii a -celkového stavu, později docházÍ k zá-
vislosti na sektě, k haIucinacÍm, omezenÍ ko-
munikace s lidmi mj-mo sektu, k projevŮn úz-
kosti. Někteří ].idé ee ocitají pro akutní zá-
vaŽné psychické poruchy v psychiatrickýcb.am-
bulancÍch a léčeĎnách. Mantry jsou v indické
tradíci zamýšleny tak, aby zprostředkovaly
jakési spojeňÍ s některým.boŽEtvem indického
lantheonú, Lze sice řÍci, Že v uĚlecht'ilé
versi tato božstva mohou představovat jakési
isolovaně zobrazené aspekty jediného pravého
Boha. Nepochybně však mají tato ''boŽstvall
rovněŽ sve Lemné, démonické asPekty. Mino
zjevené náboŽenstvÍ je vŽdy tato nebezpeě1.
(Ňaěe tvrzenÍ nenÍ projevem úzkoprsé netole_
rance, nebot o démonických aspektech zde mlu-
vÍ i klasické knihy hinduís'nu. ) Mantry llM se
zdají jednoznačně vést ělověka právě k tonuto
temnémů aspektu, zdá 8€l Že . ae zde ocítáme
nepřÍliš dáIiko od jinak nezáviEle bujÍcÍho
satanigmu. RozdÍl je ten, Že tu satan bere na
sebe, biblicky řečeno, podobu anděla světla.
(II. Kor 1I, 14). Nebezpeěnou souěástÍ Plaxe
ťM je Ezv. unitární pole, jakési napojenÍ
všecň zavedených na jednotný program půeobe-
nÍ'. Jde o uŽ zmÍněnou závislost na vedenÍ
sakty a o ProsazovánÍ jejího_P}ánu ovládnuýtÍ
světá, kteřý nepokrytě prohlašuje. Charakte-
riEtické je_ťéŽ io, Že sekta ueiluje o adePty
hlavně mézi vládn1rni úředníky, podnikateli'
umělci, vědci, lékaři' tedy mezi liďni, kteř1
rnajÍ vliv na oatat'nÍ.

(PřÍště : hnutÍ Haré Krěna - pozn. red. )

PRoBUZENí spícíHo oBRA
Po léta se rozvÍje] jistý druh klerikálnÍho
monopolu nad dary a sluŽbarni v katolické cÍr-

kvi. V důsledku toho věřÍcÍ laici vyvÍjeli
apoštolskou iniciativu, která aŽ donedávna
póetraaat. jasný a zřetelný sq1a} jejich
řlaEtního poúoláňÍ a poslání v církvi.
Dokonce i ňáš katolický' slovnÍk svěděil o pa-

"i"iie. 
od věřÍcích še požadovalo: ÚČasrnrt

SE měe sv., PŘIJÍMAT svátogti, NAsLoucliAT ká-
zánÍm, oDEvzDÁvAT SE do BoŽÍ vůle
V souěasné době je na světě 850.000 kato}Íkú. 

'

Nebudeme příIiš_přehánět, kdyŽ řekneme, .Že
L2 rybářt- (pozn.břekladatele: nebyli to jen
rvbáři) prea z.oÓo lety více změnilo evět,
néz to čiňÍ vgechny milióny dnes.
V mnoha zemÍch zvaňych ''katolickéll se jen ma_
lé procento účagtnÍ v neděli mĚe svaté. A ko_
lik'z t'éto nenĚiny je opravdu aktivních během
mše? Kolik je apóštolsky akt,ivních mimo mši?
Ko1ik si jich přesně uvědomuje jedineěnost
a slávu pože}rnánÍ toho, Že jsou'křestany_ a Že
dokonce ňohou spolupracovat při tom' aby se
o toto poŽehnánÍ- děIiri s ogtatnlmi?
paeivitá křestanů je ve zřejmém rozPoru s mi-
sionářským povolánÍn a je velmi nebezpeěným
dtchoýnÍň stávem: (oLec) odřezává kaŽdou ra-
tolest, která nenege ovoce... Kdo zůgtává ve
mně a já v ně.n, ten nese hojné ovoce.. . usta-
noviI jsem vás, abyste šli a nesli ovoce. (Jn
L5i2,5,16)
II.Vatikánský koncil: l'CeIá cÍrkev je misio-
nářská a práce na evangelizaci je základnÍ
povínnost vgeho BoŽího lidu." (K'národum t35)
bapeŽ Pave1 VI. : cÍrkev exístuje proto, aby
evángelizovala. '' (Evangelii nuntiandi t14,
t8o)
papáŽ Jan Pavel II. 'lvěřÍcÍ 1aici právě pro-
to, Že jsou členy cÍrkve, TajÍ povolánÍ
a poslánÍ] aby byli_ zvěstovateli-evangelia. ..
ceie posránÍ ótrxve se pak soustředuje a_roz-
v1jÍ -v evangelizací.. .. PřikázánÍ JeŽÍše:
.ráéie a hláeejte evangelium, sj- stále poglau-
ie evů'i plný význam a svou ustavičnou naléha-
úost. .. Žaaiy -uěednÍk se nemoŽe vyhnout své
vlastnÍ odpóvědi: Běda mi, kdybych nehlásal
evangeliuntir (christifideles laici, t33)
v chřistifideies laici rozhodně stojí: ''llodi-
na urěená pro evangelizaci je 'tady''r^Pap9Ž
Jan Pavel ir: ptse: "Mj.sionářský problém je
v současné době- v cÍrkvi tak rozsářtlý a tak
váŽnÝ, Že se mŮŽe doufat v účinnějšÍ odpověcl,
ienoň'tayz všichni členové církve, Jak jed-
ňottivci-tak společenstvÍ, Vezmou' na sebe op-
ravdu solidárňě odpovědnost... CÍrkev dnes
musÍ udělat obrovský krok vpřed ve své evan-
gelizaci, mugÍ vstoúpit ao historic|rého úseku
švé misiónářské dynamiky'' (Christ. Iaici t35)
FapeŽ přicházÍ s Lemito slovy svého postřehu:
- je cás pro evangelizaci,
- áage rrsirt musÍ-být dynamické, .

- budeme úspěšnÍ, jen kdyŽ sjednotÍme a zev_
šeobecnÍme ánahu všech věřÍcÍch.
Jen všeobecné, nebo jinými slovy trkatolické''
úsilÍ mtŽe doufat, Že se bude podÍlet na vÍ_
tězgtvÍ Krista ve světět
Bělrem Eynodu r.1987 t Zé kterého vzešel doku-
ment cÍrristifideles laici, kardinál Tonas
otFiaich z arcidiecéze Armagh v lrsku ozhaě1l
Iaikát, v katolické cÍrkvi jako l'spÍcÍho
obra||. Pro dobro celého světa a Pro obnovu
cÍrkve muEÍme vzbudit toho gigantat
on je k tomu povolán a je schopen činit tak
nádherné věcit
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Na tomto mÍstě nezbývá redakci neŽ upřfinně
poděkovat za všechny milé 9oPi"y. DÍky 'za
ňodlitby a slova povzbuzení. obojÍ potřebuje-
me. Z dópisŮ se dóvÍdáme, co byate rádi naĚli
v našem Easopise v budoucnu _ co je potřebné
pro váe , pro váš život podle gv.Doninika.
ýynasnaŽíÍne Be t'yto podnět'y zahrnout d9 přt_
přavy přÍštÍch čÍsel. Někt'eřÍ jistě stále ěe-
Iráte na odpověě na váě list. Proeíme o strPe-
nÍ.

... Nakolko sme novozaloŽené zdruŽenie, ěa-
sopís nám prÍde náramne vhod, pretoŽe postrá_
daňe materiat pre duchovnú formáciu. Máme len
to.čo nám pošie fra Jordán a niekedý"gi od
geátier dominikániek nieěo poŽičiame, ale po
prečÍtánÍ, ba niekedy ani nestačÍme celé pre-
Ettat, músÍme knihu_ vrátit, lebo ju aj oni
potreĎuiú. Kláštor náme v Koěiciach a v Bra-
iietavel to nám je dost vzdíalené. Preto vóa-
ka Bohu za vĚet[o čo prostredníctvom sestier
á bratov nám prÍde a-moŽeme si to prečítat
a nad tým 9a zamýšlat....

KatarÍna, Banské Bygtrica

i. ,'iŽ 15 let ř1dÍ hnutÍ pro charianatickou
ratóÍicxou obnovu. Dále maJÍ doninikáni na

"iářóátr 
2 univerEitnÍ kaplánáty, na univer-

sitě vomrnu aobaf,rni ewolowo.3 2našich
mezr prěanase jt na univerzitě v lbadanu
a v OAU.-vĚtsin" ěIenů viceprovincie Nigeria je
ovšem zapsána ještě v základním vzdělánÍ a ve
štiÍé' dalěÍm ízdělávánÍ. Jen velmÍ nálo spo-
rňňiáÉri--'e placená mÍEta' aby tak nobli
ňřiÁoat k výdájŮ'n za vzdělánÍ. obyvate1Blvo

:lgiit' g'";:á:í.l'n"ilin":$lilÍilH"nr'*:
ř ňráávctr cÍrkvích TřetÍho gvěta rychle ros-
Ě.l'-pófr.uuje doetateěnou Pomoc naěich bratřÍ
a áeĚter z řozvinutého Evěta.-- ---úa'n radoat z roatu Řádu v lbadanu,
trotme vĚak nedoatatkem potravin, oĚacenÍ,
ňó[í"ň pro výchovnou práci a mladými spolu-
Lratrv. Protó o slaÚnogti profese proeÍme

"-řizáv dén opakujene : ''Pán, který dobré dÍ-
lo zaiocal, át je !e? dokoněÍn. Boh Žehnej
všemu, co dostanene jako pomoc'
iř.čiíuěřt_rň.Jing ó.r.,ósnodí, Lagos, Nige-
ria)

List z misií
od začátku viceprovincie v Nigerii

v květnu t985 počet otco a bratřÍ vzrostl
o počet noviců a Etudento. PrvnÍ týdny grPna
1990 byly charakteristické ěetný'n skládánÍtn
slibo a svěcenÍmi.

Viceprovincie Nigerie ná teď 26 af,ric-
kých kněŽÍ, 5 jáhno a 3 bratry ge gIavnou
přofesÍ. Mánre 'lo kleriko (věetně s Jáhny)
á I bratra ae základnÍm vzdělánÍm: I1 domini-
káno z UsA (1o kněŽÍ a 1 bratr) dále glouŽÍ
v NÍgerii. Přibereme-li k tonu novice, je
společenstvÍ v lbadanu nepochybně největšÍ
dóminikánské spoleěengtvÍ v Africe.

Noviciát v lbadanu zaěal 1968 a I97o byl
Pogtaven dom pťo 50 spolubratřÍ. 1974 bylo
ópolečenství formálně ztLzeno jako konvent.
Mezi r.I984 a 1987 bylo postaveno dalšÍch 20
:mÍgtnogtÍ a knihovna. NynÍ myslíne na zřÍzenÍ
]nového noviciátu' ProtoŽe vĚechny obytné
proetory jsou plné.

3 dorninikáni z centrálnÍ provincie USA
přtjelí v r.1951 a pracovali ve f,arnosti
ov.I}oniníka v Yaba' Lagosu' 1953 byta drrnini-
kánom svěřena severozápadnÍ ěóBt Nigerie.
,1964 byla zřÍzena diecéze sokoto s Jedním ze
13 domínikánt v. Nigerii Jako b1skupern. od r.
;rgas přiĚer jiný biakup. Diecéze má teď 1l
diecéznÍch kněŽÍ s jedním vlastnÍrn domorodým
biskupem. Doninlkáni ovšem spravujÍ jeĚtě 2
farnoáti v diecézí. ExistujÍ Jeětě dalěí far-
noeti, Jedna v Agbor - obi ve gtátě B€ndel,
druhá v Lagosu, která je n1rr_rÍ reaidencÍ vi-
ceprovinciála. Naši spolub:atři v Agbor - ob1
př].Jali mezinárodnÍ ť-earn rEvángelízace
2oooll, hnutÍ pro novou evangelizaci v Nigeri-

17



i nformační servis

Mi1é sestry a milÍ bratři,
nevíme, jak jste spokojeni E úrovnÍ Informaě_
nÍho servisu , a1e redakěnÍ kolektiv si od
něj slibuje vÍc. Máme představu, Že IS bude
slouŽit dominikánské .rodině, a nejen jí,
a informovat drobnými zprávami o Životě v na_
š1 provincii, konventech, mÍetnÍch laických
spoJ-ečenstvÍch, klášterech sester' apod.'ile
zřejmé, Že tu bude potřeba vašÍ pomoci. obra-
c1me se proto s prosbou předevĚÍm na předsta-
vené jednot1ivých mÍstních společenstvÍ'
Nahlaste nám do redakce jméno a adreeu jedno-
ho z členů vašeho spoleěenstvÍ se zájmem
o práci dopiaovate}e Salve. SplněnÍ této
prosby umoŽnÍ zkvalitnit' 'IS a celý ětisopis.
Děkujeme t

oLoMouc

+ 2g.ledna na svátek sv. TomáĚe Akv. otec ar-
cibiskup Frantiěek Vaňák vyavětil novou chó-
rovou kapli zasvěcenou právě tomuto světci,
a poté nové cely dominikánského konventu.
Kaple je unÍstěna nad sakriEtiÍ a zdobÍ ji
obraz Panny Marie Pasovské a velký baroknÍ
obraz sv" Tomáše Akv.

+ změny v programu bohoeluŽeb u av.Michala
(v porovnánÍ s údaji uvedenými v ninulém čÍs-
le):
Mše sv. v gobotu v 19 hod. byla zrušeÍral Při
mši sv. v pondělÍ' úterý a pátek v 19 hod.
a v eobotu v 16 hod. káŽÍ bratři klerici.

fra štěpán FILIP

+ Dne 29.L2. byla slavno'stně posvěcena kaplebl. Zdislavy u sv. ililjÍ v Praze ot'cem bisku_
pem F. Lobkowiczem. ÚvódnÍ Elovo něl dr. Petr
Pitha, profesor UK, o mozaice prornluvil jejÍ
autor M. Serých, obřad zpěvem provázel praŽ_
ský Mikrochoruq. Slavnoati se zúčastnila gen.
představená kongregačnÍch sester Ar'rastázie
Něncová' kancléř prezidenta republiky K.
Schwarzenberk a Žástupci ministerÉtva kúttu-ry. Celá doninikánská rodina děkuje kongreg.
sestrám ?a dar, který umoŽnil ztÍzení a óteý-
řenÍ této kaple v roce bl. Zdielavy.
+ Křestanská akadenie připravuje přednášky :
13.3. TajemstvÍ trojjediného Bohaprof. J. Schurnacher, Freiburg
10.4. Svět jako EtvořenÍ BožÍ

prof. M. Seybold, Eichstatt,
20.3. Křeetanství a platonismus

W. Beierwaltes, Mnichov
L7,4, KřestanstvÍ a aristotelismus

A. zinnernann, KolÍn n. R.
6.3. Kolik křestanstvÍ potřebuje kultura?

H. B. Gerl-Falkowity; !Ýeingarten

Vše se koná na el. fakult'ě č\/('T v Dejvicích,
Technická (Suchbátarova) ul. 2., posluchárna
č. 309. Začátek 18.30 hod.

+ KaŽdý prvnÍ pátek v měeíci je moŽnost spo-
lečné účasti. dom.Iaiko na mš1 av. u sv. oiljÍ
18.30 řtod.

PRAI1A

+ PoslednÍ den občanského 'roku 1990 se bratři
mÍstnÍho konventu sešli na odpolednÍch děkov_
ných bohoslužbách a nočnÍ adoracÍ před vysta_
venou Nejsv. svátostÍ pak oslavili alavnoet
Panny Marie, Matky BoŽí.
+ Ve dnech 3. a 4. ledna zde vlzkonal vizitaci
otec magistr.'" ( víz souhrnná zpráva na jiném
místě - pozn. red. ) Dodejme, Že v rámci gvé
návštěvy si prohlédl klášter na Slovenské
utici (nyní LŠu ), jeho technický stav shle-
dal. nevyhovujÍcím a rozhodl o stavbě nového
kláštera v olonoucj..

+ 14.1edna byla v chrámu sv. Michala v aou-
vislosti s vyhrocenou situaaÍ v oblaeti Per-
ského zálivu ElouŽena mše sv. za avětový mÍr,po nÍŽ následovala adorace před vyatávenou
Nejsv. svátost,Í oltářnÍ na tentýŽ úmýsr.

+ 20.1edna byly při dopolednÍ rnĚi Bv. otcem
biskupem Josefem Hrdliěkou posvěceni na jáhpy
Eti z bratřÍ. SlavnostnÍm kazatelem byl-oteóprovinciál Dominik Duka, který ve avé lromilii
vyzdvihl sluŽbu jako podstatnou vlastnostjábna a křestana vŮbec.
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+ Naše Kazatelské Etředisko má k diapozicil
Domínik Duka: Úvod do PÍsma svatéhg I.1II;
Ra1rmund Tretera: Úvod do církevního ;jráva
Albert Beneš: Morální teologie
JiřÍ Fuchs: Úvod do filosofie
osobně nebo objednat na adrese:
oominík. Konveňt u av. JiljÍ

Kazatelské etředisko - P. Rychet,ský
Husova I
Praha 1, 110 00

+ z ediěnÍho plánu nakladatelsitvÍ zvon na rok
L99L-2 vybÍřéme:
Jan Pavel II. : Mulieris dignitatem , ' :

Farniliaris conaortio'
Í.. Boros: Exercicte podle s'v.Ignáce
R. Guardini: o modlitbě ,.'' :

J. Polc : Vatikán - Slovengko - čechy za
II. '6vět. války
Petkoviě: Edita Steinová
W. Nigg: Sv. BenedikL z Nursie
M.R.KřÍŽková: ŽÍt jako znamení

] ' (rozhovory s J. Zvěřinou)
Fantis: Turinské plátno
Hiinnermann: Píseň v plamenech

(román o ugandských mučednÍcÍch)
Holková: Tvář plná světIa

(román o sv. Františku SaI.)

+ z ediěnÍho p1ánu františkán. nakladatelst-
vÍ ň'ád - K. Dáchovský, Sarajevská l3rPraha 2,

Sv. Alfons z Ligiuori: RozjÍmánl
S. Novák: Katecheze pro nejmenšÍ
R. Ditong: světec z Assisi
J. Bárta: Katolická morálka - vědá Života

+ nak1adatelství Zvon vyda}o za poslednÍ 'dva
měsÍce ;'Radim Pa1ouš: Dopiay kmotřenci

v. Remešová: Ikonografie a atributy

Taizé: Pouť ooiliiýÍl ,"'i

+ aoukromý nak1adaLel F. PressrRybkova 7rBrno
vydal knihu Víra a věda

v,óx s í,.A.\rA

+ souvi8.lo8ti přinesl
D. Duka: Evangelíun
- zamyšlenÍ nad
Hebrejský Kristus

v v třetírn ěÍsle i
jedenadvacátého stoletÍ
knihou C. .Tregmontanta

+ edice rarmelitánská spiritualita vydala:
J. Koláěek: Moravské exultet

( o Aničce zetÍkové z Napajédel)

+ Ekumenická rada cÍrkví v čsrR péčí Svazu
nedělnÍch Ěkol dovezla z Hqlandska knihú
T. de Vries: Tím věe zaěÍná Jde o
praktickou přÍručku biblické výchovy pro
děti předškolnÍho věku. K doBtánÍ např. v
Ptaze, JindřiĚEké ul.

+ gram.firma Multisoníc vydala desku s v1prá-
věnÍrn otce kardináIa Tomáška o jeho Životě
Jgem na straně národa
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kalendárium

Únor
3. Bl.Petr z Ruffie

81.Ant'onÍn Pavoni
Bl.Bartoloměj Cerveri, kněŽÍ a mučednÍci

4. sv.Kateřina de Riccj-, Panna pamáLka

7. VýroěnÍ památka zemřelých otco a matek
ěleno řádu

12. Bl.Reginald, kněz nezáv.památ,ka

13. Bl.Jordán Saský, kněz památka

16. B}.MikuláŠ z PagJ.ie, kněz

1S. Bl.Jan z Fiesole (Fra Angelico)

19. Bl.Alvaréz z Kordovy, kněz

.20. Bl.Kryštof z Milána, kněz

z+, s't Konst'anc z Fabriana, kněz

Březen
Na tento měsÍc nepřipadajÍ Žádné Památky sva-
tých, protoŽe v době post'nÍ nebo velikonoění
by nemohly být liturgicky oslaveny.

Duben
5. Sv.Víncenc Ferrerský, kněz památka

10. Bl.Ant'onÍn Neyrot, kněz a mučednÍk

13. Bl.Markéta z citta di Castello, panna

14. Bl.Petr Gonzales, kněz

17. Bt.Klára Ganbacorti, řehoInice
B1.Marie Mancini, řeholnice

19. B1.rsnard, kněz
Bl.Sibyllina, panna

20. sv.AneŽka z Montepul, panna panátka

26. Bl.Dominik a Řehoř. kněŽÍ

27. Bl.Hosana z Kotoru, panna
29. Sv.'Kateřina Sienská, panna a uč.cÍrkve

svátek
30. Sv.Piua V., papeŽ památk

Pozn.: BlahoslavenÍ, q nichŽ nenÍ uveden Etu_
peň slavnoEti se v naĚÍ provincii liturgicky
neoslavují.

sv. KATEŘINA DE RIccT
Rodina de Ricci byla jedna z nejvýznamnějších
ve Florencii. 23. dubna L522 se manŽelom
PierfranceEcovi de Ricci a Kateřině Ridolfi
narodila dcera Alexandra. PrvnÍ náboŽenEkou
výchovu doetala A}exandra v kláěteře benedik-
tinek v Monticelli. Snad tam Alexandra nalez-
la zalÍbení v duchovním Etavu. V devíti le-
tech ee vrátila k otci, ale jejÍ zájem o ŽL-
Vot v kláěteře neusta}. Zaěala přÍležitostně
navštěvovat rozné řeholnÍ konunity v okolÍ.
NejvÍce sympatiÍ si u nÍ zÍskal klášter Ees-
ter dominikánek v Prato. Tento klášter zalo-
Žil v roce 1503 Jeroným Savonarola a byl za-
svěcen gv. Vincenci. v době sv. Kateřiny byla
úcta k zakladateli ještě stále Živá a ona 8a-
ma ji podporovala.
Rlexandra_ de Ricci přijala spolu s hábitem
seater dominikánek jnéno Kateřina. JejÍ zboŽ-
no6t byla charakterizována především láskou
k utrpenÍ JeŽÍěe Krista. Poměrně brzy byla
obdařena nystickýtni niloetmi, které před os-
tatnÍmi eeetrani skrývala. v konunitě pro
svou nešikovnoat a 'pomaloet v chápánÍ nebyla
oblÍbena, což trpělivě snáĚela, a tÍm si vy-
pěstovala ctnost pokory v heroickém stupni.
Teprve až po nemoci, kterou 8e6tra Kateřina
snášela e obdivuhodnou trpěIivostÍ, zaěaly
oBtatnÍ Eestry postuPně odhalovat její kvati-
ty. Kolem r. 1540 vyšlo najevo, Že Kateřina
proŽÍvá na Evém těle utrpenÍ Spasitele. Extá-
ze trvala od ětvrtka od veěera až do odpoled-
ne v pátek a opakova}a se kaŽdý týden po 12
let. Byla také obdarována 8tigmaty.
Zemřela 2. února 1589 v klášteře v Prato.
Svatořeěena byla 29. 6. L746.

Bt. JoRDÁN sAsKÝ

Datum jeho narozenÍ nenÍ znárno, klade Ee mezi
léta 1175-1185. Povodem byl ze Eelské německé
rodiny. Studoval .v PaříŽi evobodná urněnÍ
a teologii. v létě 1219 ee Eetkal Ee Ev. Do_
minikem.
Důtežitým momentem v jeho rozhodovánÍ pro řád
bylo kázání bl. Reginalda. Zanedlouho nato
spolu ee svým přÍtelem .jíndřichern Kolínským
vstoupili do řádu 20. února L220, na tento
den připadala PopelečnÍ středa. Za tři měsÍce
nato ho bratři pařížského konventu vyslali na
generálnÍ kapitulu do Boloně. Roku L222 byL
zvolen generálem řádu. Byl velice horlivý Ýe
vykonávánÍ Evého úřadu' ' neúnavně vizitoval
stéIe přibývajÍcí kláštery, vedl generálnÍ
kapituly' přesvěděivě kázal. Mět radoEtnou
povahu a byl dovtipný. K sobě přÍsný, k jiným
laskavý a dobrotivý, ne však změkěilý. Uměl
jednat s lidni' čÍlnž ei zÍskal mnoŽgtví přá-
tel i niezi biskuPy. Toto přátelstvÍ E hierar-
chiÍ nělo jiatě přÍznivý vliv na rozěířenÍ
řádu. K jeho zásluhán nesporně Pat'řÍ i zdoko-
nalenÍ řádového zákonodárstvÍ. .Iako prvnÍ
sepsal Životopis ". zakladatele řádu
sv.Dominika. B1.Jordán měl velikou úctu
k Panně Marii, vŽdyt právě on zavedl zpěv an-
tifony Salve Regina po konpletáři.
Jordán. zemřel tragickou smrtÍ 13. února
1237. totl, na které ge vracel z vízitace ve
Svaté zemi' ztroskotala a on utonul. Moře vy_
vrhlo' jeho tělo a byl pochován v konventěgv.ilana v Akru. Dávná úcta k němu byIa potvr-

Era Benedikt
zena Lvem XII. 10. 5. 1826;

2o



S A L VE ěasopls pro dornlnlkfurský lalkát

Yychází' ětyřikrát roěně
Vyclává S<lnužení lalků řádu sv. Dom1ntka, vlastním nákIadem
Řtai redakění rada: Zdtslava Kvaptlová, Trma K. DanÍe1Íszová,

Egtr M. Svpbo<la, Tomáš š. V/etss, Ivan F. Rybka
Re<laktor: Pável Horák, Petr M. Svoboda
Adresa olomoucké redakc'' 

;:::ff"::':il.-;:";l:.]l]]"il]"l;
tel., 068-23915

Aclresa pražské redakce' 
;;;".:' il:::'i;''i]i]"ll]l;3li;,

Aclresa slovenské re<lakpe bude upřesněna.
Ttsk: MCM Olomouc
Reg1strováno ux čn
Yyerrází s c.írkevním schválením
Cena za kůs: 9,-_ Kěs'
ObJednávky a veškerou korespondenc1 vyřÍzuJe oiomoucká redakce
Poděkování za trpěI1voPt a pomoc patří 'sestrám Mai1Í, Eufér11,
GabrÍele a MartÍně.
P.o<těkování za obálku patří Pavlu K4y1ov1.




