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REDAKČNÍ poztlÁtrlre

Mezi prvním a druhým číslem Salve uplynuly 3 měsíce. Co se za tu dobu změnilo?
Za prué: ze Sďve jako časopisu laiků se stal časopis dominíkánské roďny, to

znamená, že by měl svým způsobem zastupovat včechny její větve. )

, Zadruhé: docbáztk podstatné obsahové změně. Převážnou část Salve bychom od

tohoto čísla rádi věnovali článkům a úvahám týkajíďm se dominikánské spirituďity'

duchovního života, dějin řádu a informacím o dominikánech u nás i ve světě. K těmto

áměrum chceme vyúítjak původní práce tak i překlady. Důvodem obsahové změny je

snaha překročit hranice dominikánskké rodiny a přinášet Cír}vi i všem ostatním

zájemďm pcdněty, které v nďem řádu vznikly a vznikají. Informace interního charakteru

by měl dorninikánům_laikům zprostředkovávat měsíční informační servis.

Kromě Bohavše podléházměné, cožp|atítéžpro nás časopis.'Přejerne si jen' aby

to byly změny k lepšímu. A také cloufáme, že se nám podaff vstoupit s vámi, nďimi
čtenáři, do diďogu, kteý nás vájemně obohatí.
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P. Dr. Reginald. M. Dacík o.P.

NenI pochyby, že zcela nlóštní ťlcta a lóskl k Maii
náIď k podstatným 'rysům dominikónského ducha.

Slefujeme-Ii dějw řódtt, dějiny slavné učeností 4 svatostí

těclr, kdo je tvořili, milžeme pozorovat, jak-se jimi vine jako

zlatú nitl<a velmi něžnó a dětinnó lóska synů a dcer svatého

Dominil<a k Maii, kteró je zakladatelkou řódu, stúlou

ochrúnlEnt řódu, e ani tehdy, kdy odchózejt členové řódu

s tohoto světa, nepřestóvóbý jejich matkou a.neztrócí je ze

svého matehkého dohtedu. Vedle jiých pnht je to jistě i
tato něžnó úcta a dětinnó ldska k svaté Panně, kteró činí
'dominiúnst<ého duchc 'tak t<rósným - un giardino

dipfrissirr1o, tulomiý sad - jak to ýddřila l{aÍeftna Sienskó.

Dnes v saných začótcích řódu se sptkóvóme s touto

Ióst@l k MÚíi a nejstaňí trcnilE řódové pftpisujt wnik řódtt

přímfuvě Panny Maie. Životy bratft líčí vidění svgtého

mnicha, keré v1lpravoval bratřím Kazatelťlm, když je po pné
uzřei.hlásat slovo Boží. Wděl bídu lidstva, kterě se stóvalo

stáIe povtxlnější a chladnější ve své lósce k Bohu. Wděl' že

musí nastat pód, jestliže nepftjde někdo, kdo by zachrónil
klesajícÍ lid" mda l(ristq chtějícího rozdrtit hřešícího

člověIca;Tu se vrhó na kolena Maia a prosí, prosí úpěnlivě,

až sýšt oswboajíct slovo milosrdenství: Iežto se nesluší,

abxh tobě něco odepřel, dóm jim své Klzatele, aby slcne ně
byli onÍceni a napomenuti...

Prctq kdykoliv mluví nebeslý otec k svaté Kateřině, .

zdůraňuje uždy, že dal světu řód svatého Dominika
prosiředaictvtm sýaté Panny. Toho si byly velmi dobře

vědomy děti svotého Dominikn zn všech dob a proto ctily a
milovaly v Maii nejen Matku Boží, nýbrž matku svou. Ani
plíhúo v žiwtě blahoslaveného Reginaildt odeúnského nent

bez hlubolcého symbolismu. Tento učenec světového jména

zfraúil sptiti svuó mÍsta, sloopenó lgýí našeho l.flatpikle.

Na sué cestě se stavuje v Římě, kde uléhó zachvócen

límslrou zimnicí, Zjewje se mu svató Panna a ukauje mu

šat braří l(amtelú, jejicltž řód próvě uznikó a dávú mu
v přije{ toluto šafu zbulq brzkého ttzúawní. v této taiernú
udáIosti viděta dominikánskó tradice noý důkaz lztahu
MattE BoX k řúd4 lcteý se próvě woftl a potřeboval pomoci
božslcé i lidské.

PďútlE jakéhokoliv hnutí jsou nejtcásnější dobou, na
lderou' se uzpomtnó s radostt, a takovó tzpomínka
pouz'btntje a poumóší. Čteme-ti staré zkazlg řddu,

zahlottbú,me-li se do staých l<ronih zdó se nóm, iako by

2'UCTAALASI(AKMARII
Maia žila uprostřed našich bratří a sester. zjewie se jim
často a napomínú je k věgt horlivosti, těší je' když jsou

zcrmouceni, Mró je, chybujbli, ukazuje jim cesru k větší

svatosti anq pomáhó jim i v jejich pořebúch čatýh. Chór,

suětničlcy, chodby zdajt se býti proniknuty pfttomnostt její
ntateřské péče a starosti. A tato sladW pÍítomnosl tok často

zakoušen4 byla silou bratří a sester nlóště ve chvÍlích

těžkých' kdy bylo zópasit se světem, ze kterého unikly,

s d'dblem,kteý na ně nepřestóval dorúžet, a s pÍekážkami,

o iaké se uždy postaral čIověk zlý.

V Marii nachózcly však děti svatého Dominikaútěchu a
sílu' jejt ochrannó ruka bděla nad nimi dnem i nocí a
vysvobodila je ze všech nebezpečí, jaké jim strojil nepřítel

duší.

Nennhu nevypruvovaÍ alespoti jeúu pfthoda zazname-

nanou starými lcronikami, která. je rymbolem velké ochrany,
jakou měl a mó řód po všechny časy v Maii.

Bylo to v l-ontbatdsla+ lcde Ela bnq úúú iejÚ raaost
bylo konat skltlE dobré a milé Bohu. Ustyšelq že vaikl
noý řódbratft Kazatelťt a zatoužila uzftti alespoň jeúoho
z těchto řeholníIďl. v tu dobu šIi touto laajinou dve brafri
I(azatelé a ndhoda chtěla, fu aistali na nocleh v jejín domě.

Iak bylo jejich zvykem, snažili se ofuněnit pohostinstvÍ

dobým, pouzbudiým slovem c'na otózku, k jakému řódu

ndleží, odpovídají, že jsou bratry Kazateli.
Pohrdla jimi žena ve svém vdci, kdý viděIa, žn jsou

mladí, l<rásní a pěIotě oděni, a její duše se naplnila myšlen-

kami podezřtvaými. CoQak je možno, aby prochózejíce
fuJao světem a lcóžÍce, se nphli uchovat čisú a neposlcvmění?

- Tak mysleta žena ve svém srdci pyšném a domýšlivém.

Nósledující noci se jí zjevila sýetó Panna a řekla jí:
Urazila jsi mě velice těžre. Mysltš, že nemohu uchovat své

služebníIq čisrými, třebaže jsou mladÍ, když jdou světem za
spósou útší?.,,4bys vědělq b je mám pod nláštlí ufuanou
a chci ti ukázati ty, laeými jsi včera pohrdla.

Vtom dhalila svató Parrlu svťtj plášt, a rdúzlla zbobué

ženě nesmÍmé nnožstvt bmfrÍ lhzntetů a mai nimi my dvq
laeré viděla minutého dne,

Iestližn je snad to či otto lu ryPravovarlé příhodě Úplod
sďedověl<é obuzntvomosti je jejt obsah ruučenó shttečnost,

kterou mťlžeme pozorovat po v{ce než sednt set let ovóní
hódu- Ta skutečnost, že ród prožil tolik bouft vnitřttích i
vttějších a ze všech těchto bouř! uždy uyšet jako Fénix
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z čistého olně, se nedá vysvětlit jinak než stóIou pomocí

Matky Boží a MatlE naší kteró uždy bděla nad sým řúdem

jako matka nad svým dÍtětem,

A ještě jednu plíhodu nemohu nepřipomenoul p,otože

charakterinje nesmímě vzójemný poměr mezi Marii a

řódem.Ie to viděttí svatého Dominiko,které umělec přel<rós-

ně mbomil v laú lodi olornouclcého kostela dominilcúnské-

ho.
Několik let už trval řód Dominilďtv a Muiin, kdý

jednou v hluboké modlitbě byl jeho svatýzakladatel vytržen

ve viděnÍ do nebes a v úžasu neuyjóďÍitelném patřil na štěstí

a slówt nebešÍ'anú. otec však hledó údy nejdříve své děti a

p,oto 8e rozltlížt i Dominih zda nespatří někoho ze sých
dmhých. Wdyť jeden z jeho synťl opustil tuto zemi, aby ji
zaměnil za slóvu nebes. Ale mamě pótró jeho zrak. Bolestně

uúlÍžÍ ke svému pnivodci a jeho oko vlhnoucí mluvt řečí až

přítiš sroatmitelnou: Cožani jeden z mých synťt si nezaslou-

žiI slóuy svého Snořitele? - Ieho smutek se však rózem měnt

ve velikou radost, když je přiveden ke l(rólovně nebes, heró
odhaluje svůj núdhemý plóšrpřed jeho zal<em plnfu úžasu.

Hle zde jsou jeho děti dttchowtí, zde ieho synové a dcery,

v úWta Plóště Maiina.- I jásó jeho duše, i když úEta slova

nenalézají, kteými by se zavděčila nebes l?úlovně.
Takovó je histoie dominikdnského řádu ve sýětle jeho

vzlahů k Panně Marii: řód je darem'Božím svěru na přímlu-

w nebeské lbótovny, řód je v celém svém trvóní pod stálou

ochranou svaté Panny a jeho členové se neodlučttjí od své

nebeské vtódlqně ani tehdy, kdý odchfuejí z tohoto světa,

aby jej zaměnili zn vlast nebeskou. Takovó je láska Maiina
k řúdr!. Mťtžeme se prcto divit, že řódiakve svém celht, tak

ve sých jednotlivctch se snažil vždy splúcet láskl ldskou?
Nemó jediného světce, není jediné světice lderéhokoliv zl tří
odvěrví velké rodiny dominikónské, ba, není jediného

upřímného syna nebo dcery svatého Dominikg, kteý by

neuynikal zrela nlóštní úctou a lóskou k Maňi. Slavný zpěv

Salve Regina, kterlmkončt dominikán swj den, Maiánské
hodinlE, ttižcnec, velkolepó svěcení maiónslých svótlďt a

zasvěcenÍ svaté Panně, hlósané blahostaveným LudvÍkem

@igi&an z Montforu, aninitanscfu terciáIem, to všth-
rc jsan ů\ll@y ťtcty a láslý a vděčnosti synťl 4 dcer k Matce,

Celó dominiWnslú trudice je tak proniluutaťtctou k svaÍé

Panně. že řúd zcela próvem nazývóřád rcela próvem nazývó

řádem maiónslým.
Tín, b Třett řód je nerudučnou souěóstí řódového

cclla4 platí všechno to, co bylo řečeno o přízni nebeské

Ihúlony křúfu i o něn lestližl vgak jsott tercióIi zolttttovó-

ni lóskou svaté Panny potq žn náležejÍ k řódovému celkt,
je na niclt, aby stejnou láskou splóceli svué Panně s celým

řúdem, Dominikónslý kamlaer maiúnské úcty spojuje

v podivuhodtú jednotě dětinnou něžnost plnou dtivěry,

s mužnostÍ odhodlanou jít za Marií cestou její ctnosti a
obětí a skrze ni ke KÍisfrl. od svatého.4lbata, blorloElaaé-
ho lindřicha Suso a blahoslaveného Ludvika Gignionc se

túhne tento rys zvlóštní mariónské úcty až po nejnovějšt

autory našeho řódu, píšící o Maňi jako naší prostředaicÍ

u Prostředntka ležíše l(rista.

Iako celý dominikónslý život nese na sobě značlat
hlubolcého roatnového odt\vodnění luždé iednalivosi laeú
přichózl v úvahu na naší cestě k svatosti, tak ani maiónslcá
úcta nezůstóvd u nós jen věcÍ citu, nýbrž podkládá kažný cit

a každý projev něžnosti k Matce přesvědčenÍm o její nadpři-

rozené pomoci ve věcech spósy a mužnou odhodlutostÍ
I<rdčet za ní cestou pokory a odeuzdanosti do vůle Boil. A
dítě svatého Dominika a svatého Tomóše vt dobře, že touto

cestou jí prokó'že největšt tóstal a vzdó ií poctu mnohem

většt, než dovedou sebelcrósnějšt slova c ýleuy cit l, ldeý
končí v té chvÍli, kdy se rozplyne.

Dominikónskd lóska k Maii je rozjÍmavó a pralaiclcó

zóroveň. Hluboké rozjímóní o velikosti a laúse MatlE BožÍ
vede k jejÍ úctě a lósce. A tato láska se pak měnt v čín,

Iestliže pak tento čin není jen pchaý, jestliže není ýsled-
kem jen chvilkového tzplanutÍ, promění se v truaté spojení
s Marií a slg'ze ni s jejím Synem, a z dítěte pozemského se

stane dÍtě Maiinq následujícího iak Mat|aq tak jejto sya
Takové je dominikónské uyjódření lóslcy k svaté Panně, jalc

nóm je zanechala tradice našich svaých e vell$tch bratřt a
sester.

Smutno je v rodině, kde nent matlE, nebot'matka je
teplem rodiny a tam, kde není nlatlE, zÍró na vós jen chlad
a mrazení...Iaký by byl nóš duchovní život, kdyby v lotthu

naší duchovnt rodiny chyběla matka?
Vúvodu k Životťtm bratří nechóvú taoniWř mluvit

svatou Paruu sbuy lotihy Futh a plíslib Maiin nús naplfuje
,oděit, plnou jisaty: Rozkázll mi - ptwÍ Maia o svém W
: abrch tak ďottho byla s ženci , dolad wškcrc ohilÍ tpbttdc
požato. - Nuže, ženci jsou bratří Kazuelé a všichni ti, kdo se

spojili s nimiv próci na poli nebeského Hospodóle.Aun
Žeň bude truat až do konce světq kdy bude shrcmóžděno do
stodol všeho obilí lcósně a koukol bude wržcn ven. Dohtd
bude uvat kň, dohld budc Maia s ženci aty jimponnhala
v próci, aby stírala j ej ich pot' aby ie těšila v neúspěších, aby

ie pouzbuzovala, jak dovede pouzbttzovat ien matlca"

Mónte proto v Marii naději, kteró neklarne, Mó,me v ní
sÍlu, kterú neslóbne. A móme v ní útočiště, lcteré nepřestóvó

nikdy.

Voldme k ní proto s celou řódovou tradic*

Spes nostrq salve! - Maríe, naše naděje, buď zdrúvat

I
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SIMON TUGWELL O.P.

Nemůžeme být zbožní,
nemůžeme být správně otq}eni k Bohu,
poh^ld nemáme pravé poznání Boha i sebe sama

Již po mnoho století Je zvykem předpokládat, že
intelektuálové (a zúáště teologové) nejsou příliš zbožní
a že v duchovním Životě učit se znamená spíše překáŽ-
ku, neŽ pomůcku. Mezi našiml učenci nehledáme svaté,
ani mezl našimi svatými učence, a do hlav jsme si už
nechall ldouci, Že studium není totéž co duchovní četba
a že poznánÍ o Bohu je nedokonalou lúhražkou osobn[
ho poznání Boha. Již ve čwrtém stoletÍ býlv egyptské
poušti intelektuálněji zaloŽenÍ mniši vysmíváni a někdy
dokonce pronásledováni svými rrÉně wdělanými bratry.
A v témže století musela ckkev zhustia potÍr:at řadu herezÍ
spojených se jménem Aria. Ve xlll. stol. povolil sice sv.
František z Assisi AntonÍnu Paduánskému teologické
přednášky' ale jedině pod podmÍnkou, Že tím nebude
pohasínat "duch zbožnosti'' řádouých bratří. A ke konci
sťedověku býo obvyklé stavět aspirace uěených kleriků,

|lmž se už.z očÍvýratila ]áska, protizbožnostlprostých
věřÍcích. Je slavný výrok autora NÁsLEDoVÁt t ÍxR t stR:
'raději chci pokoru cftit než vědět |eií definici". Dokonce
l na školách napomohlo rozšlření nominalismu oddělení
náboženské vÍry od rozumové spekulace a lidová
zbožnost ochotně přijala poselsfuÍ shmrÍé V staroanglic-
ké Msnlz konce XV. století:

Učenost' svatost a spiritualita

Hozum at'sje pryč uŽ bjéře,
a ponechá mjésto wjďe.

(Leve thy resoun and bileve in the wodir
For feith is aboven and reson is under.)

Již ve xl!. stol. rozllšova| sv. Aelrď z Rielvaux
v lásce k Bohu pouhé dva prvky: cltový stav (ěímŽ |ak
vysvětlu|e, má na mysll "sladkost duehovní slastl") a
účinnost vo ctnostném chovánl Zdá se, Žq snaha o
pochopení tu uŽ nemá co dětat.

v )(Vll. stol., kdy býy nastoleny normy splrituality,
které přetrvaly ď do současnostl, býa zboŽnost témď
bez vyjímky stavěnaproti "rozumu'', bezpochyby na
protest proti přeúáda1 ícímu raclonalismu, tal<že cÍrkev
býa připravena čekat na pozdějšÍ sekulární reakci
namÍřenou proti osvícenství. UpřesňovánÍ hlubokého
citového zá|mu o vše v oMobí romantlsmu |en zvýšllo
význam tohoto lngtlnktu, který bý ostatně v tradlcl

křesthnské zbožnosti přítomen, a na důležitostl zÍskal
v naší době uctfuající kult aktuálnÍřro prožitku. 'Ach radějl
život plný prožitků,neŽ myšleneK'' alolal l(eats a pozděJi:
"Nemohu si nikdy být žádnou pravdou jist, kromě té,
tryskajÍcÍz prostého vjemu jejÍ krásy." Současný Msník
E.E.Cunninga problém vyhrotil Ještě více:

Poclt |e prvý
Kdo sivůbec všímá
struhury věcí
nikdy tě nepolhí zcela

zcela být bloudem
zatímco vesna světu vládne

souhlasí živě má krev
a polibky lepšÍ jsou
než moudrost

Přes určiý druh fideismu šřÍcího se v někteých
knzÍch trval důsledně prvnÍ vatikánshý koncil na raciona-
litě křesthnské víry. Avšak týž konci! opustil ve své
definicl papežské neomylnosti tradici trvající několik
staletí a práci teologů neponechal v mechanismu ne-
omýnostivůbec žÁdné mhto . A na druhém vatikánském
konci]u se ozvaly pouhé dva hlasy, které tvrdily, Že
v předáaní Božířro zjevení hr:ají nějakou roli i teologové.
oba tyto hlasy patřily dominikánům a nikdo sijich přÍliš
nevšÍmal.

NěktďÍ současnÍ teologové se všemožně snažiti
udělat z andělů ohrožený druh, moŽná ale Že by měll
obÉtlt svou pozomost sami k sobě. MožrÉ, že lteologo
vé jsou ohroženým druhem. Ale lak pÍše |lný amerlcký
básnlk:

Proč se ale ďíkat vÍry
Jenom proto, Že uŽ není pravdou.
Výrve| v ní bez pochyby
Zase pravdou bude.
Většina změn, jenž podle nás jdou v životě
plyne z pravd, které v oblibě |sou či ne.

Robert Frost
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JednÍm z mých občasných nevelkých požitků |e
sledovat reakci studerrtů na citacl origenova výroku:

'Bez studla fllosofie není moŽné být zboŽným"' Jedna
z mých studentek to komentovala tak, že něco tak

bizaronítro |eště nestyšela, a zcela |istě se tu rozeznfuá

struna, která nám te hodně clzÍ' Je to pravda p9praYdě

'ne v oblibď. Ale pravda to |e, a to pravda důležltá, a
právě na to nás orlgenes upozoň^u|e.' 

NemůŽeme být zbožní, nemůŽeme být správně

oteťenl k Bohu, pokud nemáme pravé poznánÍ Boha l

sami sebe. A býo by značně opovážlivé narrlourat sl, že

toto poznánÍ můžeme považovat za samoďejmé'
Úcta, kterou Bohu prokazujeme, Iten Bůh, kterému

tuto úctu prokazujeme, spolu neoddělitelně souvisí a
nebezpečifalešné Úcty prokazované Íalešným bohům

není nikdy příliš daleko. F.alešný bůh, modla, ie vždycky
tak čl onák božsvem člověku podřízenýň a uctÍvání,

Úkony zboŽnostl l náboŽenské nadšení |sou nejlepšÍm

způsóbem tak sl tato boŽsNa podřÍdlt. Není to snad
právě ona ýka sv' Pavla na adresu farlzeJů? oMivu|e
vážnost frísiupu, ale nakonec mluví ste|ně o'horlivostl
bez znatosti". Býa to právě dokonalost |ejlch náboŽen-

ské observace, které jim zatemnila skutečnost BoŽí i

skutečnost lidskou.' 
Je samoďejmě dost dobře moŽné, aby intelektuálo-

vé i učenci uctívali modly, |ak uŽ jsme toho býi ostatně

svědky. Je možné uctfuat boŽstvo, které lsme sl sami

vrymysleli. JiŽ sám origenes na to poukazoval před

ňnona staletÍmi. A domnívám se, Že to, co motlvuje i

ospravedlňuje některé nářky nad příllš "zraclonalizova-

nym" nauozensiwÍm, |e alespoň zěástltoto: rrÉrne{l příliš

t8žko pochopitelné a neživotné, neplodné pojetí Boha'

škodÍ io jak náboŽenslcým poťebám pocit'oranÍ'm lumi'

tak bohatosti a důvěrnostl Z|evení. Avšak nápravu

takového nepaťičně racionálního náboŽenswí není

užitečné hledat v zavženÍ irrtelektu. Touha po nahrďení
hlavy srdcem vypadá působlvě, ale takové pokusy uŽ

tady býy a není vůbec |asné, zda končí úspěchem.
Prďerence smyslů je přinejmenším stejně neplodná jako

prďerence rozumu a sitom |e daleko těžšív nívytrvat.

Fodte t<niny PříslovÍ ''nenÍ-li Žádného viděnÍ, pustne lid".

Sám náš Pán slíbil, Že PRAVDA nás osvobqdí.
Konec konců není pravdou, že bychom měli větší

sklon k zhoubnému a ptanému pocitu sebeuspokojení
právě proto, že jsme intelektuální. Vrat'me se na chvlli
k ýoku TorrÉše lGmpenského. Dťrvody proto aby řekl,

Že ie pokoru lepší cÍtlt než vědět |elí deÍlnlcl, lsou vÍce

mehu zre|mé. Je prostě rozdíl mezitím vfuět, co dobré

te a dobro skutečně konat, mezltím Boha znát a Boha
mitovat a uctfuat ho. AleřÍcl "raděil bych pokoru cítll než

vědět je|í deÍi'nici'', |e moŽné |edlně tehdy, |estliže Její
definicl iž skutečně známe, aIespoň v tom smyslu, že

víme, coto pokora je. Takovýto postoJ předpoHádá' Že

všechny odpovědi uŽ známe, takŽe |ediným problémem

zůstává pk je wést do praxe. Je to ale právě znalost
všech úpovědí, herá se tak snadno stává svěrací
kaza|kou. "Pokorao není konec konců nlc vÍc, neŽ

součást ně|aké asketlcké teorle. v někteých případech
se nemusí|ednat o problém praktlcký' totiž |ak pokoru

cftlt, ate teoretlcký: |e ''pokora" tím nejvhodnějším
ooImem pro daný případ?' 'v 

t<azoo době |sou |lsté sťípky lďest'anské pravdy
v holném mnoŽství k dostání v loždém obchodním
dom'ě, pečlivě zabatené do duchovních programů

s pomůixam! pro rrrďení úspěšlgst| duchounlho pokro
t<ú. Rvsar mnohem většÍ část Hesťanské pravdy leŽÍ

celkem nepoňimnutra v trrnvých ákotÍích. a slďíních na

půdách a ve sklepÍch. Pro kďdého z nás je Kest'anství
prnis rozsan]é neŽ abychom se mohli za-bývat 99lým
naJednou. Našim trvalým pokušenÍm je předpokládat'
podobně, jako k tomu měli sk|on farlze|ové'. Že !a
nepatmá ěástečka' kterou |sme schopnl se zabývat' |e

uŽ úplně všechno. Je přlrozené a do |lsté míry lcelkem
neškodné, že ve splritualitě snad |sou nějaké módnÍ

směry - l když |e znepokoju|Ící, |estllže |sou provázeny

rnoonrml smóry v oogňEtu, k čemuž, |ak se zdá, dcr;lÉzl
nyní. Avšak módnost |e méně než evangellum' To |e
jedním z dťrvodů, proó musí cÍrkev čas od ěasu více
méně radlt<álně povstat, aby se vymanila z tyranle

zakďeněné a nesprávné představy o tom, o čem vlastně

|ejí náboŽenství pojednává.
Pak se ale fied námi obieví nebezpečÍ, Že se

budeme naivně domnívat, Že to, z čeho se máme

vymanit, ie tradice. Budeme se domnívat, že o tradičním

křest'ansiví víme už všechno a zjistili jsme; Že něco
postrádá. A'tak se pustíme do lrymý_šlení ně|akého
'záÍnénonorého 

rÉboženwÍ. A přltomvůbec nenÍ jasné,

zda tato noá rráboŽenstvÍ budou mft doď co nabHnout,

nehledě nato, zda rrrohou bý,zďazen @ KestensN'í.

Námlvytvďené náboŽensNÍ může stěžÍ dokázat něco

víc, neŽ navÉtit rÉs k sobě. od našlch úastních ornez+
ní rÉs osvobodit nemťĚe. Jedním ze stěŽe|nÍqh dťNodů,

proč ie pro spiritualitu podstatná učenost le fť' Ž9

učenóst pomáhá odkrýt nebo znovuodkrýt ty moŽriostl,

které v círlolJiž skuteěně jsou. Bezpochyby sltzpome-
nďe, že sv. Terezie Avilská dárnala wdělaným duchomÍm
vůdcům přednost pÉvě z tohoto důvodu. Duchovně
pokročitÍ, ale nevdělanÍ vůdcové byli přeplněnl vlastní

zkušenostÍ, znali |en |eden způsob |ak být Kest'any.
Vzdělaní duchovnÍ vůdcové, dokonce l když nebýi nljak

duchovně pokroěilí, býi právě díky svému vzdělánÍ

svobodně|ší, svobodnětší užnat zalegitimnÍ ty způsoby,
jak být Kest'anem, které nezapadly do tehdy panujÍcích

mnvů.
Bůh k nám promlouval mnoha způsoby a dosud

k rrám řnnoha způsoby prorrrloM. Není naší věcÍ qpírat
. si z těchto mnoha skuteěností tu, na kterou budeme
reagovat. Disciplina věrnosti Bohu |e svou podstatou
podobná dlsclpiině učenosti: součástí obou je trpětfuost

a pokorná ochota vyrovnávat se se skutečností'
Máme-llse však wrovnávat se skutečnbstí, musíme

být především schopňl jl vidět a to není vždy ledn-odu-
cňe. uám*llvldět věcltak, Jak |sou' musíme být fIpra_
venl na to, Že předem nevÍme, co budeme vldět'
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... ná koncl, kdy už |sme vše prozkoumall
octneme se tam' kde |sme začína]l
Abychom to poznall poprvé

T.S.Eliot

Ne|hůře vldíme to, co povďu|eme za samoďejmé.
Yldět znamená věřť může někdy bohužel platit v tom
smyslu, ževldíme|ento, čemuvěřímg, noto, co skúeč-
ně|e. Dokonco ětymologle naznaěuJe, že mezl'Vldět" a
'skeptlclsmem'|e ně|aká spo|ltost. Vldět znamená být
připraven pochybovat o tgm,'co |sme očekávall.

občas se vyslrytne taková domněnka, Že víra se
ne|lépe zachovává posto|em, kteý neklade žádné
ďázky. Jďl něco pravda, pak je to opak. Víra v wang+
|lum, víra v Boží pravdu - at'|i známe sebevíce - v sobě
obsahuje, že nevďíme doktrínám;anl ldeologiím, které
Božíml pravdaml ne|sou. KdyŽ origenes prohlašoval, Že

nenÍ rrrožné být zboŽnýrril bez studh fflosďe, doporučo
val pÉvě skeptlclsmus. Součástí|eho úastní školy bylo,
Že důkladně provedl své Žáky téměř všeml f ilosof lckým i

r.Ěeníml starorělru; aby nakonec nevďiládnému z nich.

v podstatě totéŽ provedl o někollk sta!::Í později pátý
maglstr řádu kazatelů Hubert Románský, kteý tvrdil' že

|eden z ne|závaŽnějších dťtvodů pro studium filosofie je

za|istlt, aby nás nepohltlla
To le něco, čeho sl první generace Kest'anů býy

dobře vědomy. Věděll, Že být Kest'anem znamená b'ýt

přlpraven na lntelektuálnÍ výsťednosti. Kesthnská
tradlce dodala lidem odvahu nezůstat u tradice, kdyby
]ďesthné u tradice |en zůstali, setrváwll by u zděděného
pohanství nebo ŽldovsNí, nebo něčeho jlného.

A.|ak se.lďestanswíve světě šřilo, začall lidé zapo-
mínat, Že v sobě tuto výsťednost zahrnuie. Na kladení
otázek qe začalo pohlÍŽet |ako na známku hereze. Byly
to vlastné ale právě hereze, které církev donutily klást
další otázky. Jak pravil na začátku druhého století
Hermad, vÍra, která není žfuena studiem' bzy zahyne.

BoŽÍ slovo k rÉm nepřicttází Jako "rÉvod na použitf',

kteý dostaneme s novým budíkem, nebo autem. Při-
cÉzÍ k nám Jako Živé Slovo, kterému je ťeba vycházet
ďále a znovu vsťíc. BoŽÍ cesý ne|sou cestaml našimi a

|eho myšlenky ne|sou našlmlmyšlenkaml. Pokud nebu-
deme neustáe obnovovat své úsllÍ naslouchat tomu, co
rÉm řlká, btrclerrre sl rrryslet, že rÉm řlká to, co ďekává-
me, Že říkat buda A to Je prototyp hříchu. v přhěhu
pádu z Geneze se ceIá udá|ost soustřed'u|e na strom
poznánÍ: pruotnÍ hřích spočívá přesně řeěeno v tom, Že
Adama Eva brall pznánízahotovouvěc, místoaby ho
př[ímall. Je to dramatlcký přÍběh' tak poukázat na
neustále se ob|wujÍcí proHém padlého lldsbví: prďďe za
hotovou věc bereme to, Že víme, pravé poznánÍ už
nepř{ímáme. Jakřekl náš Pánfarizeům, ie|ich proviněnÍ
není to, že |sou s!epÍ, alŮ to, Že přestoŽe isou slepí,
prohlašu|í' Že v!dÍ.

Takový Ómý může samoďe|mě postlhnout lntelek-
ttÉly stelně |ako kohokollv |lného. Postihne_ll |e však'
není to dílqy tomu, že by býl lntelektuály, ale proto, že

jsou špatnými intelektuály' v té míře, v jaké se tohoto
omylu dopouštějÍ, chovajÍ se vlastně |ako antllntelektuá-
lové. Je právě postojem antiintelektuálsNí brát poznání
za hotovou věc a tud[Ž rezignovat na kladení jakýchkoll
dalších olázek l na hledání jakýchkoliv dalších skuteč-
ností.

Jestiže takto mluvÍme o "intelekÍuálech", nemělo by
nás to vést k tomu, abychom přitom myslell |en na
vzdělance nebo na ty, které označu|eme |ako "lnteligen-
ci". ProstÍvěřícÍ, ve kterých si libu|e jisý druh nábožen-
ské |iteratury, mohou b'ýt docela dobře plnokrevně
"intelektuálnť v tom smyslu, že velice bystře rozlišu|í' l
když to někdy dokážou jen těŽko sdělit.

Sv. Terezle Avilská to vyjádřila velice treÍně, když sl
stěžovala na tyranii polovzdělanců, MED|o LErRADos.
Pouhá nevědomost, coby myšlenkový postoj, le sWm
způsobem celkem v pďádku. PotlŽe nastanou' když
opustÍme nevinnost nevědomosti, nebot'většlna z nás
rná pozoruhodný sklon přejít od nevědomosti rovnou
k vševědoucnosti. Většina vzdělávacÍ činnostl, vyJma
několika prvních krůěků, spoěÍvá z valné ěástlv tom, že
nás navrací do lůna nevědomosti. Kďdý student učlnil
poznatek, že je mnohem lepší napsat článek na dané
térrn dřfue, nď ho začne studovat, než po jeho skutďně
serióznÍm prostudování'

KdyŽ náš Pán děkuje svému otci za to, Že .skryl tyto
věci před moudýmia rozumnýmia zjevilje maličhým",
nemá ve skutečnosti na mysli doopravdy vzdělané, ale
ony Medio Letrados sv. Terezy, lkJi, ktďí vHí dost na to,

aby věděli, Že nevědí téměř nic. Pravý intelektuál, at' už
s akademiclcým titulem a vzdělánÍm nebo bez nich, |e
právě onÍm rnaličkým' člověkem, kteÚ vÍ' Že je teprue na
začátktt a ne na konci cesty.

Znamená]i spiritualita vůbec něco, musí určitě
znamenat "být veden Duchem" a to znamená ne méně,
než "být veden k plné pravdě". To znamená mnohem víc
než úkony zbožnosti a cvičení, které jsou často povďo-
vány za základ duchovního života. ZboŽné úkony,
zakoušenÍ duchovní Útěchy, vidění i extáze, to všechno
nemůŽe nikdy BožÍ skutečnost vyčerpat'

z toho vyp|ývajÍdůlďité důsledky, jak pastoračnÍ' tak
doktrinánÍ. PastoračnÍ hledisko by se dalo zjednodušeně
vyiádřit tak, že . církev má odpovědnost být
KATouo(oU, to znanrená,Žeie povinná poslotžit lldem
všeho druhu i postavení, poslouŽit Jim v rozličných
situacÍch. okleštěné evangel ium nedocené lldské poťe-
by a nadě|e. Sv. Efrém l[ká, Že katollcká'církev |e velká
církev s velkým klÍnem. A v někteých oMobích ]ďesthn-
ské historie (a býo |ich možná většina) byla snaha o to,
aby se jďen či dva modely lďestbnství staly rnodely úcc
rÉně rrrorppdníml, a to nelyhnutelně vede k tomu, aby
ti Kest'ané, ktďÍ nedokáŽou jednat podle přeúádajícího
modelu či modelů, budou vyobcováni nebo alespoň
odsunutl na druhďadé místo. Tyranle zbožných k!|šé
není tou ne|zanedbatelně|šÍ podobou Útlaku exlstuJícího
v našgm světěl Jedním z'ne|škod|MěJších důsledků
takovó tyranle |e, Že l u těch ce|kem renomovaných

5



-

hlstorlků a vykladaěů ěasto zjlstíme, že křesthnský
starověk |e v |ejich podánÍ mnohem šedMěší a hornog+
něiší, než |ak nás k tomu skutečně opravňu|í hlstorické
skutečnosti. To, co potřebu|eme k podepření svobody,
tohoto dědlčného přáva všech věřÍcích, |e právě vnlťní
denitost a rozrranitost našeho dHichlí. Jen slwporneň-
te na hrozné břímě spojené s vlastnicvÍm řeholníků,
kterému se muselo čelit ve Xlll. století. Aby mu unikli,
museli Írantlškánl a dominikánl háJit legitimnost zcela
odlišného modelu, abny zjlstlli, že exlstuJe celá řada
klasickýchtextů, kteých mohou pouŽÍt na svou obranu,
ke kterým však tehdy panující normy prostě nepřihlEely.
v našídobě |srrn, nebo alespoň donedávna býltyranlzo
vánl |edním velice |asným a pouěu|Ícím obrázkem
duchovního žlvota. Tím hůř pro nás, kdybychom se do
ně| nedokázallveJít. Kolik lldívÍ' že sv. Tomáš výslovně
řekl' Že s modlidbou by se rnělo přestat, když člověk
otupl? Nebo Že po řadu staletÍ se mezl seriózníml
teology tradovalo, Že jsou |en dva stupně modlitby,
modtitba toho, kdo nenÍve stavu milosti a toho, kdo ve
stavu milosti |e? Pocit'wal jsem zúáštní zlomyslné
potěšení, 'když isem poprvé četl tvzení Vincenta
McNabba, že "modlitba bez prosebné Žádostije téměř
rouháním"' a přece zde autor |en odkrývá pravý smysl
s|ova ''modlitba'', kteý se vracÍ zpět k Bibli a keý
přeúáda! ď do konce středověku a kteý Je stále |eště
všeobecně povďován za samoďe|mý těmi, kdo nebyli
dosud vystaveni indoktrinaci ze strany povýšenecké a
aristokratické spiritual iý.

v dnešní době existuje mnoho stereotypů, se kterými
je třeba se vypďádat, ne proto, že by nebýy spÉvné,
ale proto, aby se jim nedopřálo výsady monopolu. Jen
waáe ono ohromné břímě spojené v někteých kruzích
s představou "spdďensM'. AŽ se lúm skoro uleú' kdÉ
zlistíme, že lGssián trval na tom, že hlavním důvodem
proč žÍt ve společenství' je poznat, že máte špatnou
povahu, nebo kdyŽ nás sv. Jan od KřÍŽe u|išt'uje, že ve
společenství |sou ne.|uŽltečně|ší tl, ldďÍ nám Žlvot
arpčují. Dalším slovem, které získalo téměř hrůzné
rozměry |e ''korntemplativnf', o to vÍc nám naMní strach,
oč méně je jasné, co se JÍm skutečně myslÍ. Měljsem
radost, když |sem zjlstil, že na sklonku XlV. stoletÍ se
Juliána z Norwlche rozhodla vrypustit toto slovo z deÍini'
tlvníveze své knihy, evidentně proto, že dospěla kzáv&
ru, Že spÍše mate neŽ vysvětluje' NevÍm, proě by mnoha
řeholníkům nemáo porroci, když siwědomí, že modemí
doměnka, podle nÍŽ všichni řeholníci mafí být "kon'
tempativnf' naprosto odporuje dřfuějšímu po|etí. Riclnrd
Rolle šet dokonce tak daleko, že trvá na' tom, že Je
možné být ároveň mnich a kontemplativní. Na druhé
straně by intelektuálům mělo dodat odvahy to, Že Ještě
v )Ull. století se slovo "kontempativnf' použfualo vlastně
k označenívědců jako takových, aniž by se tÍm ovšem
vůbec vylučovala běŽná lntelektuální činnost.

A ve Xlll. století bylo celkem běŽné považovat ty,
ktďí pracovali na univezitě, za "kontemplativnf'.

Jsou to ien drobnostl, které však sloužÍ k llustracl
obecného pravidla. Poznání našÍ křest'anské mlnulostl
nám může dodat odvahy l pÉva na to, vzdorovat oné
zboŽnostl, která |e nám vnucována.

Nutně sl také musÍme wědomit, Že naše Žlvoty
ne|sou neměnné. Modet křestanského Žlvota, kteý se
|ednu dobu celkem osvědčll, se pozdě|lmůže naprosto
zhroutit. Jedním z hlavnÍch důvodů' proč se roa{elo
učení o duchovním pokroku, by|a snaha za|lstit lldem
právo, nedžet se t&h prvků duchomlho Žfuota, které se
obecně povďovaly za nezbytné. Nevýhodou po|mu
"pokrok" |e však to, Že uznává pohyb len jedním smě'
rem. Prot|tomu zdtlrazňu|e velký |ezulta Jeaň Plene de
Caussadq, že Duch svaýučí pňšreonlctvtm PROMĚN
žlvota. To, Žg se stáváme duchovně|šíml neznamená
nutně' Že přl|meme úkony a praktlky' které by býy
jakýmkoll leJmým způsobem duchovnější. Znamená to
prostě, že jsme připravenl pře|ít k další lekci. MůŽe to
dokonce znamenat, Že se staneme méně nápadně
duchovními. otecAugustin Baker, známý svým učenÍm
o mentální modlitbě, vlastně tÉvil mentálnÍ modlitbou
stále rrÉně a rrÉně času, |ak procházel s{rnl postupný-
mi "konverzemi'. A v našem století se nabízí případ
Evelyna Urrderhil], snad ne|většího představttde rnodemí
mystikyv tomto století, kteý nakonec zjistil, že ďektlvní
mystika pro něj koněÍ ve slepé uliěce, a východlsko
našel v llturgil. Sv. l&tďlně Sienské řeH Pán po zvlášt'
silném prožitku romantické zboŽnosti, završeném
zážitkem duchovnÍ svatby se vším všudy, Že má pře|ft

k létánÍ pomocÍ dvou křídel mÍsto |ednoho, coŽ znamo-
nalo přesně to, že rná přejfr k aktivnějšÍmu apoštolskému
Životu. Nakonec se svďila s tím, Že jejÍ největší Žfuotní
Útěchou je mlwit o Bohu s inteligentními lidml, coŽ
obvykle rrrystická teologie přlliš neuznává. Mám podeď+
ní, Že mnohé domnělé potže v duchovním Životě vyváalí
z nezpochybnitelné absolutní nadúády jednoho konkrét-
ního modelu. A to vede jak k zplošt'ovánÍ našeho pojetí
Boha, tak ke zbýeěným napětím a úzkostem.

Tím |sme se dostali k teologlcké, doktrlnálnÍ stránce
věci, která je ještě důležitěiší než pastoračnÍ' Bďra ndze
omezit na Žádný konkrétnÍ model nebo na to, |ak
pojírrÉrre Jeho nebo 

'Éš 
\utah s nÍm. Jedním z hlavních

úkolů teologie |e nám neustále připomínat' Že Boha
neznárre, a když, tak |en ve velice ornezeném sffiu. A
jeden ze způsobů, |ak tento úkot řeší |e, Že nás nutÍ
k tomu, abychom se myšlenÍm dostall za své vlastní
úkoly a proŽitky zbožnostl.

Již ve Starém zákoně můžeme pozorovat korekttqy,
které se snďí zabránit modloslužebné lnterpretacl
BoŽího zjevení. v Exodu 33,11 se lÍká, Že "Pán mlwll
z Mo|žÍšem NářÍ v Nář". To je klaslcké a vellce Nďné
vy|ádření osobního pohledu na náš \ztah s Bohem. A
tómor zaroveň dostáváme korektiv. Óteme, |ak Mo|ŽÍš
Žádá, aby smá Bota spaťit, a je mu řečeno.'Že to ndze.
Nikdo námůže spařit Boha a zůstat naživu. Namísto
toho se mu ukáže Bť:/';. ZE7ADU, což nás zavádí do
paradoxní sltuace, Že Mo|Žíš, se kterým mluvl! Pán Náří
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v tvář nemůŽe BoŽÍh/ář spařit. Můžerrre tórrrěř s určltostí
do|Ít k ávěru, Že to |e právě to, co ve skutečnosti
znamená být Bohu tvďí v tvář, alespoň v tomto životě:
být Bohu Nďí v tvď ve skutečnostl znamená Boha
následovat, v|dět ho zezadu.

BabÍnská tradlce to přilala |ako ákladní herrrreneutic_
ký klíč. RozdÍl mezI Mo|žíšem, který Boha nemohl spaťit
a lá|ášem' kteýtvrdll ''spaťll|sem Pána" selrysvětloval
tím, Že o Mo|žíšovl se mluvllo iako o většÍm prorokovi
právě proto, Že on Boha nevlděl. lza|áš |e menším
prorokem proto, že se domnfual, Že on Boha vldí.

v Kest'anské tradlclvldÍme, Že sv. EÍrém se zabývá
přesně tÍmto problémem. KdyŽ komentuJe Exodus 24,
kde řÍká, Že starší'wlděli Boha'říká:
. lGyŽ 70 staršÍch widělo a myslelo si, Že vidítotalitu
vel lkosti, rozpýl Í MojžÍš veškeré ll uze. Prosí o to, aby on
vldět srně, nebot'le chce poučit, aby pochopill, že staršÍ,
ktďí sl představovall Že vldÍ' ve skutečnostl nevlděli. A
Mo|žíš, přestoŽe vlděl, pochopll, že Jeho newiděl.
PrďoŽe to bý člwěk pronlkavé lntellgence, nernohlo mu
unlknout, že se Jeho Pán oděl do vypů|čené podoby.

To le zcela |lstě podstatné. Kdykoll se Bůh odhalí,
jde nezbytně o Vpůičenou podobu''. To s čím se
skutečně setkáváme, je aŮn pňevlečeruÝza ruĚco
sTVoňENÉHo.lGždé Boží zjevení |e zároveň Božím
skrýím. Jakřlká origenes, Kristus přišel, aby otce z|evil
i ský. (pozn. opis.: Toto poznání je pravdou, která se zřetelně
obievuje v cucharistll a odpovÍdd katolickó nauce, přepodstatnění,
tÍan38ubstanclace.)

Nepomlnutelnou lntelektuálnÍ zodpovědností všech
lďestanůJe nenechat se zmástžádným setkáním, které
mohou mft s Bohem. At'|e takové setkání sebeopravdo-
vě|šÍ' není to nlkdy lotalita vellkosti".

Toto téma ie velice doďe zpracované ve slavné
knlze SVĚňIT sE Do BoŽsKÉ pnozňerElNosT!
(ABANDONMENTTO DlVlNE PRoVIDENOE), která se
přlpisuJe de Caussadeovi: ' Hledáš Boha, milá duše, a
on |e všude. Vše se k němu htásí vše ti ho dává, prošel
vedle tebe, v tobě, skz tebe, stále |e tu _ a ty ho hledáš!
Ach hledáš BoŽÍ ldeu, nejen |eho skutečnost." De
caussade, podobně |ako Mistr Eckhart před ním, čl
BďaJarret pozděj|, zpochybňuje obecně ďijaté učenÍ,
Že neŽ můžeme nacházet Boha ve všem, musíme ho
nalézt něJakým speclálnÍm způsobem. Mlstr Eckhart má
solldnÍ doktrlnální důvody pro své tvzení, že hledá]t
někdo Boha speciálnÍm způsobem, na|de onen způsob
a ztratí Boha' lGždý Bůh nalezený něJakým speciálním
způsobem bude nutně něčÍm méně než Bůh.

Je to právě naše př|pravenost př{Írnat zrrĚny živďa,
kteÉ nás kousek po kousku osvobozu|e od našlch
model.

Ale proměn Žfuota si anl nepovšimneme, kdyŽ
ne|sme přlpravenl být pozorní, a to, přesnějiřečeno, být
pozomívnlčl daailůrn rozdllům. A to |e v podstatě postol
učenostl' at'uŽ učenclv proÍeslonálním ďova smyslu, či
nlkoll.

Jak rÉs učÍ de Caussade, pro většlnu lk1Í |sou asl ze
všech nejdůleŽitě|ší proměny je|lch vniřních a vnějších
podmínek. Avšak schopnost tyto proměny vyčíst závisÍ
na znalostl |azw čl|azyků lďesthnské tradice. Sarrrotné
podmínky nás toho mnoho nenauěÍ. Podmínky|e ťeba
interpretovat, číst. Co nás ve skutečnosti vzdělává
v Božím poznánía lásce, |e vzájemné působení podmí_
nek a slov. Slova se učíme z Bible a z dlouhé tradice
Hest'anského myšlení a vyjadřování. A seióznÍ odhalení
zvláštnosti a rozmanitostl Kesthnského myšlení a
vy|aďování |e pravdépodobně nezbytným předpokladem
proto, abychom rozeznalito stá]e a znovu nové v učení,
kterého se nám v našich podmínkách dostává od Boha.

Samoďejmě, Že v tomto mohou hrát Životně důleži-
tou roli nová pojetí i způsoby myšlení, to však nestačí.
Máme-]i|enom nová slova, nové myšlenky, jak máme,
slovy sv. Pavla, podrobit veškeré myšlení Kristu? Úkol
teologle, ve kterém se musÍCírkev neustále angďovat,
nemá charakter pouhého přlspůsobení se novým situa-
cím, ale l vělenění nového do zděděné klaslcké řeěi.
MoudřÍ dovedou vybÍrat z cÍrkevního dědicví nové i
staré. Jako každá|iná řeč, není anl řeč církevnÍ neměn_
ná: nenÍ to mrtvá řeč. Jak papež Pavel zdůrazňoval
arcibiskupu Lefebweovi, rrectanická věmost zdHěným
způsobům vyjadřování nemá dostatečnou zárukou
věrnostitradici právě proto, že církevnítradice je tradicí
živou. To le důvod, prď se nalystračÍ s pouhým korzer_
vatismem.

Ale ani s pouhou modernostÍ se nevystačÍ. zElT-
GElsT' duch doby může ťeba sloužit Duchu svatému,
ale Svaý Duch to nenÍ. Musíme "Všechno prověřit a
pevně se držet toho, co |e dobré". Progresivismus le
sám o sobě ještě sterilnější, nď konzeruatismus. Úkotem
CÍrkve je umožnit své řeči, aby se roalfela bez áráty
ldentity, bez ztráty svých kďenů, tkvících v danosti
BožÍho zjevení. Jsou tq věci staré, které nám umoŽní
přečíst a ověřit si věci nové, právě jako věcl nové
obnaŽuJí skryté a zapomenuté poklady z rozsáhlé
pokladnice věcí starých.

Nlc stačit nebude, ale musÍ se stanovit den
Kdy budou spolu na samém kraji útesu stá
k světu |e to obrátilo a pojmout se snďí
Minulost a cos nepoznaného v ní ob|evlt.

Robert Frost

skutďně to nenÍ poLlze to nové, co rÉs přelwapuje,
to nepoznané se poznává jen v,e vájemném působení
nového a starého, |sou nepoznány se ďerelem k sobě
nat/zá|em. A toto nepoznané Je Jakásl svátost nepozna_
ného, toho věčně nepoznaného, v evangeliu, v samot_
ném Bohu.

Úkolem, vyŽadujÍcÍm mlmďádné, Wsoce odborné
dovednostl, |e zde obezrÉmit se s neiJemně|šími nuanc*
mi slw výčených a napsaných před stoletÍmi. Je to však
úkol, kteý zdaleka nepřipomíná Jen pouhé rozpýení
pedantských učenců, nerrťwě rrž o věžlze slonoúny, ve
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které se suchopámí vědci mohou skýat ďed poŽadav_

ky lásky Boží a lásky bližního. Má]i spiritualitra být něčím
víc, neŽ jen "horlivostí bez znalosti"' pouhým rozmarem
módy zbožnosti, |e to úkol naprosto ásadního charakte-
ru. Bůh, kterého prostě bereme za něco hotového,
kterého pracně nepoznáváme prostřednicWím našeho
neustále pozorného rnyšlení, se brzy stane modlou a
může vryolat reakci budící zdání velké nábožnosti a
svatosti, které však může mft jen vďice rrÉlo spoleěného
s pravdivostí vztahu mezl skutečnýml lldskými bytostmi
a skutečným Bohem. Zájem o "spiritualitu" se můŽe
doceladobře stát jednímz nejhrozivějších rysů modernÍ
spoleěnosti. NestačÍ bý "spirituálnf', či "nábožný'. Sv.
Pavel řekl Athéňanům: 'VkJím, že jste velice nábožnÍ lidé"

a totéž by se dalo řÍci o moderní společnosti. Avšak
"spiritualitu" l ''nábožnost" je ťeba, jako všechno ostatní,
obrátit k evangeliu a toto obrácení, jako kďdé jiné, se
nestane jednou provždy, je to celoŽivotní proces. Pravá
křest'anská spiritualita nevznlká ze zá|mu o spiritualitu,
de ze zá1mu o Boha a z ochoý neclrat se od Boha učit.
A nechat se od Boha uěit znamená použÍvat a ne
obcházet naše vlastní myšlení. Je zajÍmavé, že na
začátku ll. st. nevidÍ pseudo-Barnabáš Žádný rozpor
v tom, Že nabádá své čtenáře; aby si "sami vydávali
dobré zákony'' a přitom se nechali 'učit od Boha".
Nechat se ''učit od Boha" v sobě zahrnuje "chtÍt, co ode
mě chce Pán". ZjevenÍ je určeno aktivnímu myšlení, ne
myšlenÍ línému, které chce uniknout tomu, co nám uložil
Bůh. Rozum si dokáže \^lvďit mod|u z toho, co sám
vymyslÍ, a přece totéž platÍ o našich citech. Modlu si
můžeme \^lvďit z textů Físma, nebo ze svátostí, nebo
ze s{ch úkonů zbožnosti. Jediným účinným lékem proti

rrrodlářstvÍ je věmost veškeým skutďnostem, vešker'ým
způsobům, kterými Bůh oslovuje prostřednicfuÍm svého
slova a svého světa, Církve, historie, událostí našich
VlastnÍch žjvotů, všeho.

Samoďejměi Že Žádný |edinec nemůŽe tento pro-
gram pně uskutečnit. Pravdu hledáme a naléáme právě
ve společenswí CÍrkve a děláme to tak, Že se wými
křest'anskými brďry se přeme a diskutujeme a Že si
s nimi lecos vyjasňujeme. A neděláme to tak, že bychom
se prostě shodli na různosti stianoviska, jako by opravdu
neálďelo na tom, co si kďdý myslíme. Jak zdůrazňoval
G.K'Chesterton, řÍci 'to je můJ názor, |e možné, že se
mýlím," a nic k tomu už nedodávat |e skoro totéž, jako
bychom řekli, Že vlastně vůbec řádný názor nemáme'

MůŽe se stát, Že církev plná křesthnů, ktďÍ se
poýkají se skutečnostmia vášnivě se mezisebou přou,

|e na honyrrzdálena tomu, co siobvykle ďedstavuJeme
pod poJmem svatost. Pak ale jednou z otázek, které sl
klást musÍme, je zda máme odpovÍdající přédstanu

svatosti - at' uŽ je v této době cokoli. Domnívám se, že
uŽ jsme se zbavili rozšlřeného obrázku světce jako
jedince zcela odlidštěného, oMďeného nesmírnou
schopností odřÍkat se a konat zénraky. To, že jsme se
tohoto obrázku zbavill, je správné. Pochybuji' a]g o tom,
zda sl skutečně ně|ak polepšíme modernl tráz[, Že

svatost Je "dokonalé zdravf'(hollness is'wholenes). Do
značné m Íry to od povídá mod ern ím u farize|stvÍ d uševní-
ho a tělesného zdravÍ. CoŽpak nebudeme muset opravdu
říci, Že svatost |e stejně tajemný a pr.chavý po|em |ako
pojem samotného Boha? Naše svatost|e ně|ak odvoze-
ná od svatostl jeho' Jak říká w. Jan '|eště se neukázalo,
co budeme. Vím ale, že až se ul<áŽe budeme podobni
jemu.. Stáváme se svaýml právě tím že se stáváme
podobnl Kristu a skze něho se blÍžíne oné podobnostl
Bohu, pro kterou |sme býl stvďeni, dokonalí |ako |e
dokonalý otec, svatí, jako |e Bůh svaý. NemůŽeme'li
spaťit Boha, tím méně můŽeme spaťit svatost. MůŽeme
jen Boha nás]edovat, následovat svatost. Je to, jako

bychom jividěll zezadu. Jak postupně ďišt'uleme své
chápání Boha, budeme zároveň očišt'ovat své chápání
toho, co znamená svatost. A co to znamená v praxl,
bude převážně něco negativního, neŽ pozltfun|ho: bude
to znamenat, Že nakonec objevÍme, že to, o čem |sme
myslell, Že je svatost, svatostÍ vůbec není, nebo, Že to
alespoň nenÍ |ednoznačné, jak jsme se domnfuali.

Samotné poznání nám anl nedodá splrltuallty, anl
nás neudělá svaté. Je ml naprosto clzÍ wrdit něco
takového. Ae pozrrání, intelektuálnÍ dlsclplna přl hledání
pravdy v pokomé pozomosti ke skúečnos*em, je nutnou
podmínkou předcházejÍcÍ svatost l spilitmlitu, discipina'
kterou pěstují různí lHé různými způsoby, v ávislosti na
svém postavení a nadánÍ. Běda ale nám, at'|e to kdo-
koliv, budeme]i se pokoušet zbavlt zodpovědnostl za
tento úkol.

SIMON TUGWELL, O.P,

Angliclý dominikán, regens sfirtlorum v Wu (19u).
BližšÍÚdaie o jehovědecké a jiné činnostise nepodarL
lo zÍskat, je však známo, že se zaffi sptrituálnÍ teologtÍ
a že v Anglii vydává středověké dominlkánské autory
textŮ o řeholnÍm a duchovnÍm životě, napřÍklad bl.
Huberta Románského aj. PřinejmenšÍmv tomto oboru
jde o osobnost dobře známou a velml váženou, bývá
generačně i co do aúority wáděn např. spolu s kuad-
ským otcem Tillardem, s nÍmž ho spolule důrazná a
fundovaná snaha odpovědět na otázku, lak naplno a
autenticl<y žÍt klasickou dominikáttskou ýrttnlltu dnes,
ve 20. sto/etl.
ptánek je přeuzat z mezinárdnho katollckého čýrdúlt-
ku Communio - Jaro 1984 - vydávaného v USA)
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YVES CONGAR

Dialog s nevěřícími

Veškeré úvahy o víře dnes provázÍ myšlenka o současném nedostatku víry - "společenském
faWu', kteÚ na příktadu Francie analyzuje o. Yyes Congar v níže uvedeném rozhlasovém
projevu.

Nedostatek víry se stal spdďenslcým faktem, s nírnŽ

musívěřÍcí lidé počítat, nebot'se s ním setkávají kďdo-
denně. Mluvenío tom, že náš svět se stal pluralistickým,
se stalo banální: téměř kůdý z nás má mezi sousedy
nebo kdegy v zarrrěstnání nejen lďestány |iného Wznání'
ale také lidllhoste|né,|akoŽ llidl' ktďÍ se prohlašujíza
nevěřÍcÍ. Samoďejmě nlkdy nelzetvrdft, že daná situace
|e koneěná: dějiny mohou vždycky změnit to, co se
stdo. Zdá se však pravdě@obné, že právě ato sittnce
se udrží. DÍky modernÍm sdělovacím prosředkům
překorÉrají ldeje prctor a dmtávaií se všude. Snadnost
přeprayy z místa na mÍsto, ale také - bohužel! - války,
přesÍdlovanÍ lidstva, migrace dělníků působí' že skupiny
lidí podléhajÍ neustálému přemÍst'ovánÍ. Nejsou už
bezpeěné ostrow než pouze tam, kde stát praktlcky
náboŽenský, ač v podstatě ateistický, udržu|e absolutní
jednolitost obyvatelswa: tak se má věc v někteých
státech islámu. Naprot!tomu ve Francll se naléáme v
situaci, kde nás nevěra obklopuje, proniká a uvádí v
pochybnosti. At'uŽ z úastnÍvůle' nebo také z nutnosti se
s ní setkáváme a jsme přlnuceni k dialogu.

To není |ediný,nový ta}<t.Z našeho hlediska |e více
hodná pozornošti změna postoje vůči nedostatku víry.
Ještě nedávno býa považována za anomálii, téměř za
zrůdnost, za něco deprocionujÍcÍho' Protitomu nejsem,
souhlasím s koncilní konstitucí Gaudium et spes. Ale
přesto s mnoha věřÍcÍml lidml, ktďÍ zakusill.to, co já,
uznávám, že je mnoho takových, ktďÍ myslí' Že musí
odporovat existenól Boha ěi ponechat ho mlmo rámec
sWch perspektiv z důvodů, které nelze odsuzovat.
Těžkostl vÍry |sou těžkostml reálnýml. Jestliže - iak íÍká
Pascal - "je dost| světla pro ty, ktďí netouží po ničem,
než pouze věřit", zůstává ve víře dostatečně mnoho
nejasností, áoy zůstala vírou a ne sarrroďejrrnstí. Mot'rvy

nevěry dnes často plynou bud'to z kritlky určiých
karlkatumích představ Boha - někdy my saml předvádí-
me takoyou karlkaturu! _ anebo z touhy, která je sama o
sbbě správná, po afirmaci člověka plynoucÍ z jeho
obrovských možnostÍ. Existu|e ovšem. mnoho |lných
forem a Jiných motfuů neYěry. U mnohých je to spoko|e-
rÉ lhos'te|nost, nedostateÍť starostÍ vyššího řádu; za|lmá
je pouze přftomný okarnžik a o budoucnost čl o to, co
se s nirrÚ stane po smrtl, se nestaraJÍvÍce nď o mlnulost
či o tradicl. Ale mnozÍ nevěřÍve |ménu pozltlvnía hlubo_
ké lHské činnostl. Takovým bý např. Camus;|eho postoj

]e reprezentatlvní pro velml Ělroký okruh lldÍ.

Tak tedy nejen příčiny nevěry se dnes zdajÍ úctyhod-
né. Srovnáváme-]i reflexivního nevěřícího člověka s
člověkem věřícím jenom formálně, vzniká dojem, že
opravdovou duchovní hloubku a vyšší zásady reprezen-
tuje nevěřící. Naše stoletívyžaduje autentiěnost. Někdy
se mu zdá, Že lďest'ané jsou povrchní, nemajÍ opravdu
hlubší poťeby, ale ti, ktďí v Boha nevďí, vďÍ alespoň v
ělověka a ptně se pro něj angďujÍ.

Správně odpověděl Pavel Vl. ve svém projevu
uzavÍrajícÍm čtvrté zasedání koncilu 7. prosince 1965:
Vy, dnešní humanisté, ktďí zavrhujete transcendenci
nejyyšších věcí, umějte unat náš noý hunanismus: rrry

také, vÍce než kdokoliv, máme úctu k člověku." Takové
prohlášení musíme ctft; k tomu problému se vrátím za
cřrvlli' ZatÍm bych chtělzdůraznit, že siwědomujeme, že
dnešní nglěra, či spÍše ateismus ve své ušechtilé forrně,
může být přÍnosem k oěistění vÍry věřÍcích lidí. Nutí nás
k největší vážnosti, k více promyšlené autentičnosti ve
svědčenÍ o Bohu. Je zapotřebi abychom se jednou'
provždy porznesli nad nedůstojnou předstaw Botnčet-
nÍka, Boha, kerý je nepochopitelným vysvětlenÍm toho,
co ještě nenÍ vysvětleno, Boha, kteÚ nemá žádné
spojení se světem a s člověkem - kromě malého cvrnk-
nutí ve chvíli stvďení...

Druhy nevěry jsou různé. Mnoho lidí nezacházíaŽk
negacl Boha ópřené o filosofti' Tázant dokonce přiznána-
jí, že ''něco" snad existuje - to přece nejsou ateisté.
CouvaJívšak před rozhďným krokem, před precizová-
nÍm svého rztahu k Bohu, před urěitou forrnou nábožen-
sNÍ, ale zýláště před círlM katolickou. Mlwínrli o mnoln
lidech, mám v tomto přÍpadě na mysli muže - na rozdíl
od žen. Zdá se, že muži mají více těžkostí s uznáním
konkrétních a lidshých forem náboŽenswí. Cítili by se
wobodně|iv tťanscendenci, která jim ponecMvá svobo
du. Ne|sou rádl "ohlupováni'' různými praktikaml. Pokud
jde o církev katolickou, překáŽÍjim Íorma praktik (např.
zpověd') a "prosťednictvf' Jiného muže, kněze Hovněž
|sou zdženliví ke všemu, co zaýcÉ lderikánÍ dobryač-
ností, uzurpovánÍm moci. Nakonec právě to zabraňuje
mnoha mužům vkročit na cestu rozhodné víry. PřipomÍ-
nám si slova, která spisovatel Fr. Rolfe vložil do úst
papeže Hadriána Vl.: "Svět tesknÍ po církvi, ale nikdy se
nechce k tomu přiznat, doktd s nÍm bude cÍrkev rÍvalizo
\Et'Tato výčitt€ nebo také potŽ se vracÍ stále: bolntsM
oírloe, podporolánÍ mocných, průtahy Bo zaatánÍm Be
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mallčkých, pokďovaných a hnětených, nerozhodný
poďoi ve yystupování v |e|ich álmu, postoj dvojznačný'
;auy l-ur bý sytý l koza zůstala celď. BrrdiŽ midovoleno
cltovat teště slova pravoslavného autora Pavla Eevdoki-
mova: 'Postání lysvobozovat oMržela církev, ale
lrysvobozu|í |inÍ..."

Nechclzde sestavit bilanci nwěry !ď býo by nutné

krátké nastínění situace; ona totlž determinuJe moŽnosti
dIalogu |akož lformu, jakou by mohl být prováděn.

Samoďejmě existuje forma Íllosofická' Katolická
církev přlplsovala největší váhu rozumovému aspektu
vÍry. Neznamená to, že sama víra se opíÉ o lidský
rozum. PřipomÍnám si Lutherovu větu z llstu napsaného
v Coburgu dne 5. srpna 1530: 'Nebeská Henba dží bez
podpěry." Slovo BoŽÍ má svou vlastnÍ sllu a někdy je
neilepší odpovědí, Jakou lze dát nevďícímu, svědecwí
vlastnÍ víry o tom, co,|sme nalezli v Krlstu JeŽíšl díky
BoŽímu slovu. Leč sv. Petr apoštol nás potzbuzuje,
abychom býi'stále přlpraveď obhá|it se před každým,
kdo se ptá po důvodech naší naděje" (srv. 1 Pt 3,15)-

, Stále lépe vidím, Že lďesthnství vyžaduje od Hest'anů
úsllí intellgence a kultury. Je nevyhnutelné, aby toto
působeníÍllosoÍické reffexe býó v církvl zaručeno.Zdá
se, Že v tomto okamžlku musí především nabýt Íormy
t1váh o celkových'možnostech víry z toho hlediska, čÍm

Je člwěk, a z hledlska |eho podmÍnek existence ve světě.
CÍrkev a samotnou dogmatlku |lŽ nelze představovat
árrtoritatfuním způsobem, aniŽ bychom poukázali na

|e|lch spo|itost s člověkem, a to s člověkem angďova-
nýniv dobÍodrrjžst\,ídějln wěta. To býa už llnie Mtnrice
Blondeta, filosofa zesnulého r. 1949. Léta potvrdila jeiÍ

vetlkost a význam. Nyní je to linie hledání německých
Íllosofů, takových |ako lGrl Hahner či Johann Baptist
Metz...

Zkušenost říká, Že problémyfilosofů nejsou cizí ani
lldem prostým. Dosah ne|nově|šÍch výdobytků vědy a
ne|pronlkavě|ších rlvah tlsícl způsoby k dětníkům a
nlŽším technlkům až na konec světa - to je jedna ze
zlúmek dnešního světa. osobně |sem se setkal s

' takovyml, ktďí četll Camuse, Saftra, lTeilharda. Většlna
však nezašla tak daleko a nevěra mas se neopíÉ o
nažování. Ale přece l tam |e poťebný dlalog. oč se
máme oďfr přl |eho vedenl? TáŽete se mě, |ak vy' lidé
světštÍ, ktďí ne|ste speclalisty v oblasti filosoÍie, můŽete
mlwlt o Bohu lldem více-méně nevďÍcím, s nlmiž se v
Žfuotě kďdodenně setkáváte?

politiky ve zlém smyslu toho slova. Krátce řečeno, |e
ťeba bý člověkem svobodným, to znamená oddaným
jenom tomu, co nevyluěuje ělověka, leě naopak, Vysvo'
bozule ho a dává ho světu, bratřím, sobě samému:
VďÍm opravdové Vře (ne ''nábožensM'v Bonhoefieroyě
chápánÍ) a lásce. AŽ to získáme ' nebo spíše dohledárne
se toho, nebot'neustáe musírrre překonáat vzdáenost,
která nás dáí od toho, co je v nás pravdlvé - bude nám
zapotřebÍ zabývat se opravováním nepravděpodobných
pověr, nevěrohodných ignorancí. Jak nesmyslné jsou

často představy lidío křest'ansNí, o církvl. Děsí je obraz
tváře, z nÍž udělali mazanici, jak to řeH už Pascal.
odpuzuje je mnoho podrobnostÍ špatně pozngnýc!,
špatně rozmístěných, mýně považovaných za důlďltó.

PříleŽitost k mluvení o Bohu se dlouho nemusí
vyslq1tnout, ale může se také udát kďdým okamŽlkem.
Jistě o Bohu nemůŽeme mluvit lidem dogmatlckým
způsobem, odvolávajÍce se na dokríny staré někdy
sedm až patnáct století, byt'by byly sebepravdivěiší. z
tohoto hlediska formace, jakou oMžeti kněŽí, jim můŽe
být někdy na překážku, místo aby pomáhala. To říkám
proti sobě, přesto, že se sám tak dobře cítím ve společ'
nosti sv. Augustina a sv. Tomáše z Alcvina. Zdá se, Že
nenÍjinak možno s užitkem mluvit o Bohu, nď kdyŽ
budeme vycházet od lidských existenclálních hďnot'
ukazovat určitý typ ělověka a urěiý postup |ednání v
životě a poiit le s |ejich skrrtečným pÍamenem, s Jď6em
Kristem a s Živým Bohem. Nemělto snad Bonhoeffer na
mysli, když rr{wit o poťebě rrťwenÍ o Bohu netúboŽen_
ským způsobem? Ale |eho recept zůstal nejasný a mnozí

|ejdnes znerrŽfuajÍ, kdÉ holduií sloganu o'Tedogilvnrtl
Boha" či o "křest'anském ateismu".

Zdá se, Že |e nanejvýš žádoucí - ne-li bezpodmÍneč-
ně nezbýné - abychom sam| mělldůsto|nost člověka
- lďest'ana. Je větší šance' Že našl partnďl nás'budou
cttfr vyslechnorrt, |srrreli wobodnl od určitých rÉboŽen-
ských a klerlkálnÍch allancí a zároveň sllně spo|enl s
Jďíšem Kristem, s |eho evangellem, s církvÍ|ako spole-
čenstvÍm osob v Krlstově{ásce, ale le nám cizí vše, co
můŽe mít - lv samotné círtvl - známky úády' prestlŽe a

Dialog s nevďícÍmi lkJmi můŽe být nepřljemný. Může
dokonce pobuřovat, konec konců my také v sobě
mnohdy nosíme příčinu jejich nevěry. Velmlse mllhía
povďuJl za hluboké to, co napsal Claudel o wé vnlřní
situacl po náhlém obrácenÍ o vigilil BoŽÍho narození
18s6: &kd mnoho lď, neŽ zaěal praktikolat a přlstottpt

k prvnímu svatému přijímání. Pozdějl o tom říkal: 'Mo|e
filosďcké přesvědčení býo neochvějné... Budon mýďt
názorů a mých vědomostÍ stála pevně a nevlděl |sem v
nížádnou chybu. Pouzeto, že já |sem z nÍvyšel...'Rádl
při|ímáme toto svědecWí s podmínkou, Že neumenšu|e
význam pravd, pro heré věříme, a rozumovou hodnotu
víry. Často máme gtejné důvody k pochybnostem |ako
jlnÍ. Avšak tyto nás nezdrŽu|í' nebot'býy pozbavqny
hodnoty skze vniťní a všeobecný fakt, skze dobro,
iakým je pro mne život s Kristem, dobro, které o wé
pravdď súeou samo a které ie soběstačné. Nebeská
klenba držÍbez podpěry.

Cahiers Saint Domintque; No í0í,
oďobre 1969
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Dorninikáni dnes
Sbírka svědectví, zpráv a směrnic otců dominikánů.

Upravila sestra m. Elena Crociani O.P.

(str. 98 - 128)

Kázání a dialog v Řáoě svatého bominika 
'

(str. z)
Dotrrttt'ttt<Attslď toeft včenn A DNES

Různost řeholních řádů a kongregacÍ v CÍrlol je
veliká. Všlchni znají alespoň podle |ména františkány,
jezuity' benedlktlny, bratry Kesthnských škol, syny
lásky' kailuiány, bratry watého Jána od Boha, trapis{y
atd. Tato různost Je jednÍm z bohatsNí CÍrlwe. Jaké
místo ma|ídomlnlkánlv tomto rozsáh!ém Émcl? Spíše
se pte|mó: Kdo |sou dominikáni? Řekněme hned, Že to
ne|šoú an! mnlšlant pastýřl. Jsou to brařl IGZATELÉ'
jak ie chtěl jejich zakladatel svatý Domlnlk, kteý je
ustanovil v roce 1215. Je tomu tedy už vÍce neŽ sedm a
půl století. Vykreslit jejlch řeholní tyziognomll, zpřesnit
podstatné pohnutky jejich povolánív hlstorlckém rámcl
včerejším a dnešnÍm |e prvním krokem k novému
porozuměnÍ jejich "aktuálnosti''.

Guzmana, založenÍřádu žebravých brařÍ' věnuJících se
kázánÍ'

Tento nový obJev a vyvolenÍ chudoby, spoleěnó
Domlniku Guzmanovl l Františkovi z Asslsi, ktďí oba
chudobu zachováva]i a položill |l do základu řádů od
nlch zatoŽených, první pro přesvědčlvě|ší kněŽskou
sluŽbu BoŽÍmu slovu, druhý pro svědecwí evangelnlho
Žlvotia, platné sarno o sobě, býo kďenem velké lďestán_
ské revoluce ťlnáctého stolďí' K této rwolucl došlo slce
v oboru náboženském, avšak měla šlro|ý odraz l na
Žlvot společenský a potitický.

Domlnik Guzman bý tedy především kazatelem.
NeJprve se svým blskupem a potom se svým!

společníky, shromážděnýml v Toulousse, vykonával
sluŽbu, která jistě byla kázáním proti kacffswí; avšak liŽ
tehdy a hlavně potom, když už bytřád zaloŽen a šřil se
ve světě, převážná stránka dominikánského apoštolátu
býa pozitivnÍ: kázánÍ evangelia všem: učeným i neuče-
ným, lldem nakďeným kaclřstvím l inteligencl, která s
vírou měla |lsté problémy stále staré a stále nové;
věřÍcÍm, aby slvíru živill, l nevěřÍcÍm, aby se obrátill. V
každém přlpadě býy ideál řádu a leho poslání vyiáďeny
v tornto slolě, které ss pak ďalo dominikánským hesiem:
vEHlTAs. $aý TorrÉš by bý řekl: Pravda katolické úry.

Z apoštotátu svatého Dominika mnozÍ přlpomínali
jedlně nebo převážně hledisko polemické, pro něž ho
Dante oslavoval Jako svatého bojovnlka; a mnozí jiní, s
menší věrností dějinám, udělall z tohoto španělského
vHce inkvlzitora, dogrnatického a neoblomného zastán-
ce papežských tezí, pojídače kaclřů.

Ve skutečnosti polemika nlkdy nechyběla v životě
svatého Dominika ani pak v dě|inách jeho řádu: od
svatého Petra muěedníka k Savonarolovla k Lacordai-
rovi. Všimněme sivšak: býo to z nutnostl bránlt vÍru v
sltuacÍch, v nlchž se Církev ocitla ve sředověku, lako
město vnlťně sužované kaclřstvím, tak v renesancla v
modernídobě, jako město obléhané a lzolované arenčí.
olázka |e' |aké smýšlenÍ' jaký cíl' Jak prohlubovaný
úmysl, Jak by řekl svatý Tomáš, bý v tomto posto|l, v
této činnostl. NtÉe, liŽ blahoslavený Humbelt z Rornaná
páý generální rrngister řádu, napsal, Že domlnlldnl slce
rznikli přllďitostni! pro slr'ržbu protikacřské @emicc, ve
skuteěnostlvšak se velml bzy Jejich povoÍání upřesnilo
pod le podstatných prvků stud ia a kéa;ání boáské pravdy
pro sluŽbu duší.
. (Výklad k Stanovám braří Kazatelů:

'obrana vÍry bý počÉtek, kteý přiměl k rrryšlence na
zalďeníakového řádu, když však řád ustanovila autoÉ]a

P. Ralmondo SPIAZZIO.P

l(ÁzÁttí' Účer- ňÁou svnrÉxo Dolatntxn

Jak známo, na počátku řádu, kteý zaloŽil svatý
Domlnlk a schválil Honorius lll. v roce í216, býa kon_
krétnÍ poťeba nového kázánÍ evangelia.

Dominlk Guzman' kanovník a pod převor rďormova_
né kapituly z osmy, procházel hrabstvÍm V Tóulouse
|ako průvodce svého biskupa Dlega. Setkalse přitom s
kacÍstvím, které rněo |edno z hlavních ďedlsek v rněste
AlbI. Bý to Jakýsl nový druh maniche|stvÍ, ýNezený z
orlentu. ffedstavoval pro dogrrala a rrroÉlku nebezpečí
tím vážněišÍ' s čím většÍ saatozáří a kouzlem, |ď řehdnl
kům zaJišt'u|e chudoba, se leho hlasatelé představovali
lldu.

Stačívyďovit toto slovo, abychom začalimÍt zá|em
l o sociálnÍ stránky tohoto hlstorického |evu, kteý Jistě
neměl svůj vliv jen v teologii a v náboženství, čemuŽ ak
o€tatně není nikdy. Avšak nyní se chcerrB zabýlrat touto
otázkou |en proto, abychom řekll, Že blskup a kanovnÍk
z osmyvytušil nutnost nové evangelizace u tohoto !idu,
vyrosdého v rÉboŽenské nlědornosti. Pochopllitaké, že
?ázánÍ o Kesthn sloýc h pravd ác h m usÍ být d oprovázeno
svHectvím života zúáště pokud jde o evangelnÍchudo_
bu. To u nlch q1votalo rozhodnutí, že sl onl saml pro
sebe vyvdí ohudobu, l dalšÍ rozhodnutí pro Domlnika

11



Církve, úmysl se rozšlřil, takŽe řád byl založen nejen pro

obranu víry, ale všeobecně pro kázánÍ.)
Ve skuiečnosti, dÍvámeJi se na tři neivětší představi-

tele a tvůrce dominikánského ducha v třináctém a
čtmáctém stoletÍ' Dominika Guzrnana, TorrÉše Akvinské-

ho, lGteřinu Sienskou, vidíme, jak v nich krystalizuje
ideál kázání v jeho pozitivnÍ a plodné kráse.

výsledkem lkJského Mdání nebo lk1ských diskusí, anl se
neáělesňuje ve školách, akademiÍch a sympoziÍch, avšak
je nám dávána a při|ímáme jl |ako dar qravdy, |!9totu'
poselství, výzvu, závazek. PřÍchozÍ k nám s výše po
nev'r1itelných cestách Ducln, avšak těrrrto cestám slouŽí
lidské slovo, které právě l<ázánÍmťurnďí slovo BoŽÍ a |e
jeho nositelem. (Sr. Il. - ll., q.6, a.1.)

Ztěchto přÍěin nenímoŽno popřft část pravdy, kteÉ
ie V kontestacích a ve varovánÍch protl|iným dnešnÍm
-st<t 

on ům k přÍl išnému racional izovánÍ lďest'anství' proti

manii po přlzpůsobovánÍ a po pozemském úspěchu,
proti obotetnosti dialogu ve věcivíry, rovněž lv hodno
cení ne-lihned mythu, tedy alespoň poetického rázu úry
a hlavně v úctě k tajemství, před nÍmŽ můŽeme stát ien
v duchu pokory a učenlivostl a tedy vÍry.

KázánÍ odpovÍdá ldnestomuto poŽadavku váahu
mezi vírou a tajemsNím,v němŽ |e na jedné straně
hlásání BoŽlho Siova a na druhó straně pokorné přilnutí

myslia srdce, to znamená celého člolěka.
(Sr. ll.- ll., q.2, a.2.1

Avšak člověk rrÉ být wchován a slpraven k tomuto
přilnutí; a to je pravý úkol dlalogu.

Vzrutr n Úxot- onloott

Je-livíra Jistotou, není moŽno nepřihliŽet k tomu, že
je v ní prvek hledání, kteý neútoěí na úplnost souhlasu,
ále vyvolává |eho dynamlcký růst, zrání s prohloubením
uvědomělostia s obohacenÍrh poznatků. (Sr. ll. _ ll., q.2,

a.1.)
Zákon pro rozum, který bychom mohll naa/at

biologický, uHádá tento vývol a růst. Jde téŽ o požada_

vek ťry, která iako přljetí pravdy vědecky nedokázané
nebo nezahlédnuté v |e|í vnlťní ďejmosti, ale pouze
přijímané na ákladě autorlýtoho, kdo o nÍsvHčí, učÍ
o fua preoává jl (tradlce, škda, rÉboženswí, velký uěhd'
nebo v případě lďesthnstvÍ, Bůh sám' kteý se zjevuje v
}tistu), |e pozrráním částďným, kteró tlhne k zdďonale
nÍ, dokú by nedosáhlo, |e-ll to moŽné, plného světla.
Zbožná duše ví, Že k tomuto hledání paťí pocit úcty k
boŽské Pravdě, kterou uďfuáme právě tím' že |l př[ímá-
me v jetí transcendentnostl a zkoumáme ji v |ejÍ neko-
nečné jasnostl.

K tomuto postupu však dochází v rámcl rozumné
myšlenky, kteÉ reaguje na úda| víry jisými svými
pózaoavxy, vŽdy však v mezích, uložených |í pokor9t1.'

To je první důl€z rozurnnostl před nekonečnem Je Gak
vzo''7 iáronté vyžadovat, aby býa rozumu dokázána
jistě ne vniřní pravda ta|emsNí, ale věrohodnost úda|e,

|ehož částeěné poznání zlwení poslqytu|e.
Požadavek rozumnostlv pravdě k vďení a požada_

vek pozltlvnostl, pokud-|de.o pramen, autentlčnost a
smysl údaje tuto pravdu vtěluje poimově l slovně do
lirJských termÍnů. Dva přehnané požadavky raclonalismu
(vyloučení kďdé pravdy, nedostupné rozumu) a poziti'
vismu (vyloučenÍ kďdé pravUy nez|lstitelné zkušeností
nebo nedokazatelné v dějinách); avšak podrobené
celému teologlckému dílu svatého Tomáše Aqulnskóho'

Ve sluŽsĚ vĚčruÉno toeÁlu

Svaý Dominikaětesňuje a symbolizuje ideál charis-

matickéňo kázánÍ křesthnské pravdy, opÍrajÍcí se také o
hierarchické pověřenÍ, neboli, jak pÍše P. Vicaire, "CÍrkev

ho pověřita, aby kázal po způsobu apoštolů v pokďe a
bez autoritativního postavenf'.

Svaý Tomáš vypracuje se steiným kazatelským
duchem svatého Dominika církevní syntézu Hest'anské
myšlenky doplněnou všemi' platnýn1i pozitivními údaji
lidského rozumu.

Svatá Katďina stráví svůj Život ve sluŽbě "prvnÍ

sladké pravdý v horlivém apoštolátě pro jednotu,

rďormu a mír.
U watého Dominika ieV,ázání neohroŽenou obranou

katolické pravdy, avšak jako projev duše plné vroucí víry

a lásky, která usiluje o vítězsNí'pravdy ve spáse bratřÍ.

Pro tyto své bratry rrrá lásku, která se rozdává a stravuje

ď k utrpení a k mukám pro ty, ktďÍ hřešía upadají v
záhubu.

l svatý Tomáš kázal v kostete kněžÍm a lidu, aby učil
katolické pnavdě. Hlavně však dával wé lekce ďrrdentům

a skládal svá díla, která bohužel většina lidí nezná, aby
objasňovat BoŽí Slovo v celé hloubce a v celém bohat-
stvt;eno obsahu. Dělalto podle programu, kter'ý si sám
určiÍ a moudře ho popsal v knize naz'ývané ''Summa

contra gentes". Pravým titulem této knihy je však pozitiv;

nější a významnější název "Kniha o pravdě katolické
víý; to znamerÉ intdigentní a láskyplné hledání pravdy,

abý tat< tato pravda mohla být velkodušně předávána
jlným a zároveň l hájena.
Ío paťilo k ldeálu, vyjádřenému v Teologické sumě:
"Contemplarl et contemplata aliis tradere."

Svatá Katďina le serďínskou duší, která plane

touhou po reformě a |ednotě CÍrlcve a pomýšlÍdokonce
na Kiáckou výpravu. MezitÍm však rozvljí svou činnost

|ako učitelka dušÍ. Je přitom jako "mamma"' jak ji

uznávají ieií četní žáci.
Toto |e praý smysl dornlnlkánského l<ázánÍ. shledá_

me se s ním u nesčďných slrržebníků Slova, ktďí vyplnili

750 tet děJln řádu: jako se alěstováním nebo s ukerigrna",

heré se stává katechezí, s formací duší' s teologickou
prací, školou, a řekněme také s dlalogem v úloze jak
komunitnítak mlslonářské, tak dokonce apologetické a
je-llto nutné i potemické, avšak vždy ve službě vÍry s
láskou ďlaté a šřené.

V tomio smyslu ie kázánÍ nezbytné v nábožensWÍ,
heré se svou povahou chce šřit: hlavně v náboženstvÍ
Kestanském, zaloŽeném ne na nauce lidské nebo na
lidskóm posetshií, a]e na Slově Božím. Víra přece není
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které více neŽ díla předešlých chkevních otců a sťedo_
věkých učitelů a spisovatelů, mezl něž paťí' dáá srovná_

ní mezivírou a rozumem, a to hlavně ve dvou Sumách:
v Teologické sumě jako klÍč k syntézi, která ztělesňuje,
vysvěťuje a rozvád( univezální a trualé hodnoty filozoÍio
kého myšlení ve světle Božího Slova; v knlze Liber de
Veritate Catolicae Fidel (Summa contra gentes) cestou
hledání a stoupání od údajů rozumu k údaJům víry'
avšak vždy proto, aby bylo v úkonu víry přivedeno k
zřalostl'rationabile obsequlum", totlž uvědomělý projev
vÍry rozumu, kteÚ prilne k Božímu tajemsWÍ'

Týo pďadavky rozumu je ťeba uspokojit. U jednot-

livců a u sociálně-kulturně náboŽenských ce]ků, k nimŽ
paťí, |e třeba vyložit, podporovat je a v případě jejich
oslabení nebo ochabovánÍje povzbudit v souladu se
zvláštními podmÍnkami psychologickými, duchovnÍmi,
mravnÍmi' v nichŽ jednotlivci i skupiny Žijí. V jisých
případech není lryloučeno, že se posto| teologa nebo
křesthnského ÍilosoÍa stane obranným (apologetickým)
a snad traké polemickým před neukázněnostÍ' v nÉ lkJský
duch Jde za zákonité poŽadavky rozumu. Potom snad-
něji dojde k tomu, Že se překročÍ meze displ'Jtace a
kontroveze (to |sou formy a nástroje té diskuse, která
patří k normálnÍ ekonomii dialektického rozumu a
vyp|ývá z relativismu lidského poŽnávánÍ) a přejde se k
přeháněnív boji, k fanatismu, k'2uřivosti'' nebo přímo k
teologickému terorismu. l to jsou historická fakta, která
všeobecně najdou vysvětlení v psycho-sociologických
podmÍnkách nebo dokonce v sociálnÍch a politických
situacích.

Ve skutečnosti křesthnští autďi od prvnÍch staletí
musili být činní na cestách apologetiky a polemiky Jak
rzhledem k císařstvÍ a k pohanským myslitelům, tak v
nÍtru Církve proti různým herezím, které bzy wnikly a
pak se po staletl množily. Kesthnská literatura je taho
bohatá na díla, která už ve svých názvech ukazují svůj
polemický ráz příslovci "advertus, contra", a potom
substantivy: controversiae, dlsputationes, puglones,
capistra (ohlávka nebo náhirbek) a někdy jsou tam i

horší slova v případech většÍch bouřÍ a menšího vědec-
kého ducta. od prvnÍch staletí svobody pro organizová-
ní Ckkve se také rozsáhle použfualo exkomunikací mezi
biskupy a blskupy, cÍrlcvemla círlcveml' a pozdě|l proti
heretikům a schismatikům na západě. Jak býo samo-
zřejmé, před radikálnÍmi útoky mnohých škol modernÍ
laické myšlenky protivlře a Církvi nechyběla právě tak
radikální 'odsouzení. Největší rozruch v nedávných
doMch budil "přehled moderních bludů", vydaný od Pia
lX. v roce t8&1. Svatý Pius X. opět odsoudil modernls-
mus encyHikou "Pascendi" (1908).*Pius Xl odsoudil
bezbožecký komunlsmus g nacismus (1937). V roce
1951 Plus Xl'|. encyklikou ''Humanigeneris" varoval před
j istými teologickými směry, které mohly být považovány
za odnoŽe modernlsmÍt',a lycházely z neklidu před
proHémy, odsouenÍm rrrodemistických úchýek zastave-
nýml, avšak nevýéšenýml'

ll. ekumenický vatikánský koncil nesmazal Žádné z
těcttto odsouení, anl odsouenÍ komunismu, anl neudělil

občanské pÉvo v Chkvi bludům odsouzen'ým v ffehledu
Pia lX. a,nepřipustil jejich slučitelnost s křesthnskou
vÍrou, tím spíše proto, že dějiny posledních sta Iet

dol<ázaly Jejich teorďické chyby a klamy a je|ich praktlc-
ké zhoubné následky v kultďe a v životě. ostatně víra je
vždy jistotou, kterou ťeba střežit. oživuje jl láska k
pravdě. Tato láska k pravdě nám ukládá, abychom |í
sloužili, poctlvě a odvážně |i šířili a háji|ijako něco, co
má větší cenu neŽ Život.

To neznamená, Že by se tato láska k pravdě měla
projevovat hrornadným vrďděním nebo také jen ÍorrrÉl-
nÍm exkomunikovánÍm toho, kdo se řídí jinýmlvÍraml,
jinýmiteoriemi. (Avšak ve skutečnosti se heretik exkomu-
nikuje, to znamená odlučuje se od společenswí, sám.
FormálnÍ exkomunikace je jen prohlášenÍm autority a
trestní sankcí tohoto stavu odloučení.) Ani to nezname-
ná, Že se charismaticlcý vzlet a ráz autoritativního a
někdy l dogmatického tvrzení v hlásání pravdy nutně
musí projevit v kontroverzl av polemice. Tím méně to
platí o stavu, ovládanérn hněvem, soupďením, stranlct-
vím.

Aniv minu]osti nebýy takové pohnutky a způsoby
obrany víry, alespoň u světců, i kd}ž to byli inl(Vizitďi
nebo "Kladiva na kacÍřsfuf', jak byl kdosiz nich nazván.

DnLoG V MDĚ sVATÉHo DoutrutxR

Hagiogrďické a kanonické doklady podávají mnoho
důkazů o dobrotě a laskavbsti watého Dominika. (Sr. H'
Jordán Saský, De principiis ordinis, a četná svědectví
kanonizaěnítro procesu. Svědectví bratra Jana Španěl-
ského, ě. 27: 'Tento svědek řekl, Že (Dominik) bý plný
lásky ke všem: k bohatým, k chudým, k židům a k
pohanům, kteých je ve Španětsku mnoho, a Že ho také
mětivšichni rádi, kromě heretiků a nepřátel Církve, které
ďltnla přesvědčovalv disputacích a ve svých kázáních.
Přesto je laskavě povzbuzovala napomínalk pokánía k
obrácenÍ ve víře." Svědectví bratra Ventury Veronského
č. 11: 'Tento w-ědek řekl, že (Dominik) tolik horlil o duše,
Že rozšiřoval svou lásku a soucit ne|en na vďÍcí ale i na
nevďícÍ a pohany a na odsouzené v pekle. Mnoho pro
ně plakal. Horlfuě káza|aposílaljiné kazatele. Měltouhu
jft kázat pohanským národům.|' Svědecwí bratra Paúa
BerÉtského, č. 43: 'Hovněž řekl, že velmltouŽil po spáse
duší jak věřÍcích tak nevěřících a často říkal tomuto
svědku: - Až uspďádáme náš řád, půjdeme ke Kumá-
nům, budeme Jim kázat Kristovu víru a získáme |e Pánu'
_" Svědectví bratra Viléma z Monferrata, ě. 12;'Slhil a
dohodl se s tÍrnto svědkem, že až po dvou letech wědek
skoněÍ studium teologie a (Dominik) uspďádá své bratry,
oba spolu půjdou obracet pohany, ktďÍ dlÍ v severních
krajÍch.)

Dominikánská misijní činnost v řináctém století a v
dalších l knlha, kterou psal svatý Tomáš pro misIe,
vyplýva|í v řádě braťÍ kazatelů z onoho apoštolského
ducha svatého Domlnika a napodobujÍ jeho lásku a
horlivost.
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JlŽ dávno býa vyvrácena legenda o krutostl a
nesnášenlivostl svatého Domlnlka. Zůstává historicky
dokáÁna|eho vášnMá a bo|ovná láska k pravdě, která

ho poMdáa k hledánÍ heretiků, aby je obrátil a ne aby
je lryhtadit, a která někdy ďecházela k polemice více v
'poobug 

vďejných debat nď v @obě pr_ocesů, ukláda-

hycn kanontbrýmt zákony té doby. t v křiŽácké Wpravě
piotl Alblgenským svatý Dominlk plnil úkol apo-štola _
jakéhosl úo|enského "kaplana' nebo dokonce někoho,

i<do mětna štarostl''škotenť -vÍce neŽ lnkvlzitora, lkdyŽ
mu bý svďen Úkol "smřovat' heretlky. To, co se dálo s
těml' ktďí se nechtěll obrátit, paťÍ do dě|in korrfliktů, v
oné době témď nevryhnutelných, kde se mísí příčiny
náboženské s příčlnaml politickými. Neměl za to zodpo-
vědnost svaý Dominlk, kteý, |ak |sme řekli, pro sebe
při|al od Círlcve a odváŽně ptnil v souladu s vlastnÍm
povolánÍm |en jeden úkol: kázat a hájlt křpstenskou

irravdu s pókorou Božího služebníka a Mastních braťÍ.

Ťak se v něm neochvějná víra přldruŽila k bratrské a
pastorační lásce toho, kdo nabízí pravdu |ako dar' l když
jl rrusa se zanícenÍm slova l ducha. Nabízení daru, ne
Lnaoanl;na' To bý pro svatého Domlnikasmysl lďižác_

ké výpravy advertus haereses...

TéŽ některá dlla svatého TÓmáše se nám dochova]a

@ rráalem'contra": Contra lmpugnantes Delcultum et

religlonem; Contra pestlferam doctrlnam rentahentium
homines a religionios ingressu; Contra errores Graeco-
rum; De ration|bus Íidel contra Saracenos, Graceos et

Armenos, a'zúáště SummaContra Gentes. Avšak prvnÍ

dvě d0a jsou obranou, podniknutou z ťednlho povďenÍ
řádu svatého Domlnika a papeže, žebravých řádů, na
něŽ útďll Vitém dl Sant'Amore (Contra Gullelmum) a
Mlkutáš z Llsieux (Contra Geraldlnos), spolu s dalšÍm
dílem, které má název pozitfunější: De perÍectione vitae
splritmlls, ke kterému |e však často v korrdexech přidána
poznámka: Contra magistrum Geraldum (de o Gerarda
d'Abbeyville). Toto dílo |e krásnou syntézou nauky o
!ásce |ako @staty Kestenské dokonalosti a o řehdnÍch
sllbech jako o |eiÍm vyJádření a o prosťedcích k ie|ímu
dosažení. 'Contra enores Graecorum" je klkJné přezkou_

mávání rozd|lností mezi církvemi východními a CÍrkví
katollckou s výHadem protichůdných tezí a s odvoláním
na blHl a na otce ve prospěch tezí katollckých. Je to
přÍprava na tyonský koncil' [ehoŽ se měl svatý Tomáš
účastnlt na rozkaz papeŽe Rehďe X., který horlil pro
spo|ení ňeků s Círloí. -De ratlonlbus fldel" |e "declarďio"
nebo vtpvěťení někteých spomých bodů tako odpověd'
na žádost neznámého "antiochi|ského kantora". Summa
cq'ntra gentes rrĚla zpočátku |lný'rrázol: "}Giha o pravdě
t<átoltct<ó víry proti omýům nevěřících". Je to dllo eml'
nentně teologické, apologetlcké a misionďské. Jeho
úěelem |e srovnávat na ne|vyšším stupnl úda|e vÍry s
požadavky rozumu. Vychází se od požadavku rozumu
jak v |e||ch všeobecném významu tak ve íorrrĚ kontesta-
cí nebo negacÍ křesthnské víry, které možno najít v
textech 'nevěřÍcÍch-, neboll, podle smyslu, kteý dává
svaý Tomáš tomuto slovu, všech těch, kdoŽ jsou proti

lďesthnskému rrábožensfiví nebo mlrno ně: polnné, Žldé'
muslimové, hereticl. zvláště ti, ktďÍ nikdy nepřllall
křest'anskou vÍru, jako pohané a Židé, podle názoru
svatého Tomáše nemajÍbýt násilÍm donucovánl k vlře,
protože'VÍra je úxon jůte; (Sr.ll. - ll', q. 10' a.8). Ma$
totiž právo na svobodu svědomí.Toto právo však ma|í l

Hesthné. Jestliže vidÍ, že jim po něm "nevěřícť šlapou,

Jsou tÍm donucenivést Válku protl nlm ('Kižácké WPo-
ly"), 

"by 
sivymohlia zachránilivlastní svobodu věřit'

(ll. : Il., q.lo, a'8: "VďÍcí' majÍ-ll moŽnost, ma|í |e
donutit, aby ve vl'íe nebránill rouháním nebo špatným
přesvědčovánÍm nebo aké oteťeným prorÉďedoránÍrn
Á proto Kristovivěřící ěasto bo|u|í protl nevěřícím, ne
proto, aby je donutili k vlře, protože i kdyby je přemohll

a za|a\i, nechali by jim svobodu, zda chtějí věřit' ale
proto, aby |e donutili Kristově vlře nepřekážet.")' l knlha svatého Tomáše je jakousl intelektuáInÍ

křlžáckou rrýpravou na obranu vÍry. Proto snad dostala
název "Contra Gentes". Je to však obrana ve smyslu
rozumového dokazovánÍ a odůvodňování víry víry' totlž
aby se ukázato "ostatním národům nepodrobeným vře'
jak veliká Je pravda křesthnské víry, která převyšu|e

ildsky rozum a tedy nemůŽe být pro svou rznešenost
dokázána rozumovými důkazy, avšak může přesvědčit
rozum o vlastnÍ pravděpodobnosti, takŽe nevěřÍcí vede
tento spis (Summa contra Gentes), aby propůjčill sluch
vře, neodmfraJíJi porozurrĚní tomu, co je tu psáno: lGý
zpozorují, Že nemohou napadat naši víru rozumovými
důkazy, na něŽ by nemohli odpovÍdat obráncl víry
důkazy právě takovými." (Íocco: Vita S' Thomae Aq.,
c.17.)

Tedy křiŽácká výprava rozumu, ne, aby zabliela, ale
aby obrátila, ne aby podmaňovala, ale aby přewědčola'
la, ne aby ukládala víru, ale abyvedla dialog s rozumem
a wedla ho na cestu Kréda.

UvidÍme' Že dialog, jak je chápán dnes, o.bsahu|e l

jinou meJodotogickou a psychologickou stránku, kteÉ
zmÍrňuje nebo ruší ráz disprrtace. Je však jisté, že ve wé
podstatě pozitivního srovnávání mezi rozumem a vÍrou

má své vybrané uskutečnění a svůj jasný vzor v knlze o
''Pravdivosti katolické víý, která nenítak Summouprotl
pohanům, jako Knihou dialogu s pohany. ostatně knihy
a díla svatého Tomáše vycházejí spÍše než pod označe_
ním "Contra" jako Summae, Expositiones, Quaestlones
disputatae, Responsiones, a isou pné zdvďilostia někdy
lželtovnostl, nikdy ne prchllvého hněw nebo sarlosmu.

Ste|ně Jako svatý Tomáš Aqulnský a svatý Domlnlk,
tak l svatá lGtďina Sienská' l kdyŽ touŽila po Kižácké
výpravě is pozemskýmizbraněmla horllla pro ni právě
pro dosažení svobody víry, ve své myšlence a ve své
činnosti býa htavně hrdinkou diďogu, jak wědčÍ jeJÍ díla.
Její po|ednání o Proťetelnostl je dialogem s Bohem,lejí
listy dlalogem s tidml(blÍzkýml lvzdálenýml, řeholnÍky l

světskými, kleriky l laiky, pastýři I věřícími' autorilaml i

občany, spravedlivýml l hříšníky).
lv mnohých |iných srných členech v každém století

řád svatého Dominika může ukázat ctitele pravdy a
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apoštoly evangella, ktďÍ uměll slouětt metodologii
dldogu s jlstďou ťry. Avšak snad |e Éitďně|ší sousťe
dit znovu pozornost na svatého Tomáše Aquinského,
abychon vHěll, |ak se v něm uskutečňu|e a výadřuje to,

co bychom rrrohll rraanat dominikánskou teoriÍ o dhlogu,
která zůstala v duchu řádu mnohem vÍce nď |iné stÉnky
jeho člnnostl, které také nechyběly v |eho dě|lnách v
áMdostl na soclálních, kulturních a náboženských

@mÍnkách, |ako polemilo, kontroveze, inkvizice. Svatý
Tomáš získal z ducha svatého Domlnika a vtiskl do
ductn řádu v htoubce za všernl powchnÍml|evy psycho
loglidlalogu, která, |ednáme-|idnes podle ní s porozu'
měním a důstedností, může odpovÍdat požadavkům
dialogu, |ak|e zdůraznll PavelVl. v encyklice "Eccleslam
suam" a ll. vatikánský ekumenický koncil v textech
týl€iících sé \ztahů rrrezl katollky a všeml ostatními, ktďí
se |ako vďÍcí nebo nevďící nacházeJÍ na cestě BožÍ v
souěasném světě.

DlALoG v souěnsruÉM sVĚTĚ

KulturnÍ a duchovnÍ ovzduší' v němŽ tvzení vÍry v
současném světě, aniŽ by přestalo b'ýt nláúním evan'
gelia sssy, stále'vÍce výaduie Jako přÍpnvný a prwď-
níprvekvývoje pedagogiku dialogu, je určováno něhe'
r,ýml činiteli, heré zde stačí shrnout.

U mnoha l|dÍ je přesvědčenÍ nebo domýšlivost o
zralosti myšenky a pozrránÍ. Vylolalo je rozšřenÍ kultury
a nové wědomění vlastní osobní autonomie' Zosťuje je
poŽadavek vniťnlho přesvědčení jako kďene přilnutÍ k
tezi nebo h ákonu, klitický duch před l€ždým poučová-
nÍm a téŽ sklon uŽ předem se odmftavě stavět ke
kďdému údajl, kteý přlchází zvenčí nebo z výše' takže
každépřitnutí nábo př[etívíry nebo učenllvé poslušnosti
se stává psycho|ogicky nemoŽné, není-]l vyjádřením
toho, co býovniťně získáno, a nepředstavuje-li osobní
výdobytek.- 

PrótotakékázánÍ aučitelský úřad, které v nábožen'
ském oboru vyžadujívíru jako souhlas s transcendentnÍ
pravdou, o nÍŽ ujišt'ujÍ, že má božský pťtvod (zjevení),

avšak nemohou dokázat |ejÍ vnlťní ďejrrost' musÍ počítat
s požadavky aktivismu, personallsmu a autonomle,
zdůrazňovanýmlv duchu lidÍ' ktďí vyžadujÍ' aby s nlmi
býo |ednáno |ako s plnoletýml, l kd}ž často nema|í tu
plnou zralost, |eŽ vede k pokďe, nebo řečeno slovy
evangelh, k wědomělému stavu'dětstvť přď ta|em-
stvím (sr. Mt 18,3 - ; Mk 10,í5).

Je_ll před relatlvismem škol a mínění, ÍilosoÍlí a
náboŽenstvÍm každé země a kďdého !ldu, poclt'ován
popud, aby se u,aŽdý osglbně vyslovll, důsledkem toho
není výběr dozrálý prohloubeným studiem, .ale spíš
pluralismus ne|en kulturní, ale l náboŽenský. Takový

flurallsrnr.rs |e už Hízký lhostejnosti k hodnotám rťzných
rráboženství včďně KesthnsNí. A zdá se, že se domnáá
osobní zraloÉí mnohých "Žetilých" ve skutečnosti ornezu-
je na toto wolnění od ávazků a od zodpovědnostl, i

když se zachová a prakti(u|e úastnívÍna. Z toho pocházÍ
pro mnohé nealttuálnost obrany víry a dlsputací.

Komě toho proces desakralizace a térnď latelzace,
lneý zmnoha přÍčin probÍhá v současném světě' l kdý
nepřinese pravé a vlastnÍ odmÍtánÍ Boha jako takové,
přece upevňu|e a zvětšuje lhostejnost pro představitele
Boha'a následkem toho pro organlzování vÍry a boho-
pocty, k nlmž docházÍ v různých nábožensNÍch. Proto
ťeba působit přÍmo v okruhu proÍánnÍch hodnot a
dokonce v srdcl člověka, kde vznikajÍ city "přirozeně
křesthnské", aby se tam vzbudil nový zájem o Hesthn-
skou vÍru a dříve ještě tam bylo vyvoláno živější poclt'o-
vánÍ náboženské poťeby, nový objev náboženské
dimenze.

V této kultumí a duchovní sihncl isou vyhlHky orkve
značné. Jedna po druhé padly velké katedry, které
nabÍzely širokým vrsNám obyvatelstva |istó nauky nebo
pohledy na svět; býa vyčerpána nebo téměř vyčerpána
úloha ldeo]ogů pro elitu a pro masy; stále více se ocltají
v krizi pozltivnÍ náboženství pro klesání poětu praktiku|í-
cích věřících a pro jeJich předpokládanou nesluěitelnost
s rrrodemÍm duchem' Za těchto okolnostÍ zůstává Orketl
ve světě lediným orgánem, kteý má moŽnost napomá_
hat přÍrrÉmu styku mezilHským duchem a Kesthnsffi
poselsfuÍm, které hlásá, mezipoŽadavky rozumua údaji
vÍry, kterou sřeŽÍ, definuJe a nabízí lidem. Systérrry škdy'
pozitivní náboženství jako taková používá nanejvýš jen
jako nástroje' Přijímá však jejich univezální a trvalé
hodnoty, které se vynďÍ z různých sociálně-kulturních a
rÉboženslcých sowislostí, aby jim zprosťedkovala 5řÍrrÉ
srovnánÍ s křest'anstvím.

Z toho vzniká metodologie dialogu jako společné
hledání, usilujícího o objevenÍ a zhodnocení toho, co je
pozitivnÍ ve všech systémech, ve všech kulturách a
náboŽenstvích a ve všech dušÍch. Tento dialog |e veden
ve zdvďilostl a vzájemné úctě a též v hluboké pokďe
před pravdou; aby se pokud moŽno dospělo k ávěru,
který by bý plodem osobního dobývání zas pomocl
vzájemné spolupráce.

V tomto smyslu dialog může novým způsobem
uskutečnit to,co svatý Tomáš říkal o scholastické dispu-
taci své doby, která vyŽadovala mezi disputujícÍmi
stranaml - a vyžaduje dnes i mezi těmi, ktďí vedou
dialog - nějakou společnou základnu k intelektuálnÍ
spoluprácl: bud'autoritu celého Písma svatého (staÚ l

Nový Zákon) a otců a koncilu pro ty' ktďÍ |l přlpouště!!
nebo iouze blbli pro ty, ktďí otce a konclly nepři|Ímají;
nebo |en Nový Zákon pro ty, ktďÍ nepřljímají Staý' a
naopak; nebo |en rozumové důkazy pro ty, ktďí nepřl-
pouštějí zJevenÍ' tradlcl a učitelský úřad.
. Není nesnadné zah!édnout v těchto různých přípa-

dech.krherla dialogu, lak le dnes poplsuie encykllka
''Eccleslam suam": mezl katolíky a přÍslušníky |iných
církví nebo společenstvÍ v rámc! KesthnstvÍ, mezl
Kesthny a neKest'any, avšak věřÍcÍmi (žldy' mus|imy,
budhisty atd.); mezivěřícÍmi a nevďícími nebo ateisty...
Jsou to různé přÍpady "dialogu s pohaný' |ehož woro-
vým textem je "Summa contra gentes".
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V

Swl oruoou

SvatýTomáš učil téŽ způsobu, |ak vést dialog, svou
lybranou zdvďiloslí a možno říci |akousl vrozenou
ušlechtllostí, s |akou yyslechl, studoval, ob|asňova!
mÍněnídruhé stlany a hodnotil |ejÍdwody s vyrwnaností
a téměř se sympatií. Vyžadoval pouze vážnost a poctl-
vost v |ednání a přÍpadně v kontestacl a v útoku, |ak on
sám napomíná v dalšÍm svém díle, které |e polemikou
(další Contra), ale též dialogem, prďože tam zkoumá
podle své metody všechna mÍnění a všechny teze o
probínném probIému' totiŽ De unitatejntellectus contra
Averroistas, kde jsou snad nejsilnější slova, Jalcá kdy
vyšla z jeho Úst nebo z jeho pera: ''Jestliže někdo bude
chtft něco namÍtat protitomu, co |sme napsali, aby se
chlubil falešnou vědou, at'nechodÍ klevetit někam do
kouta nebo před chlapeěky, ktďí nejsou schopni udělat
sl svůj úsudek o otázkách tak nesnadných, ale at's
chopí pera protl tomuto splsu, má-ll odvahu, a nalezne
nejen mne, ze všech nejmenšlho' ale l mnoho |iných
horlitelů pro pravdu, ktďÍ se budou umět postavit proti

|eho omýu a postarat se o |eho nevědomost."
(Hl. 5, in opuscula Philosophica. Toto dílo má na

ďeteli hlavně nauku (vÍce neŽ osobu) Sigeraz Brabantu
a jeho přfuženců, ktďí opakoÝali averroistlcký výklad
Arlstotela o jedinečnostl rozumu ve všech lidech' Svatý
Tomáš přezkoumává všechny argumenty o tomto
předmětu, odmftá je a pak dělá závěr: 'Toto jsme tedy
napsali k zničení tohoto bludu. Nepoužfuáme k tomu
důkazy vÍry, ale důvody a výroky filosofů'')

l dnes dialog, snad ještě vÍce nď dřfuější disputiace,
vyžaduje tyto předpokIady dobré víry, přÍmostl, ufrÍmné
lásky k pravdě, poctivostl k pozitivním hodnotám |iných
lidÍ' poctivé dovo]ánÍ se rozumu a svědomÍ a v mnoha
jiných případech trpělMost a velkodušnost před nedostat_
ky a dďonce I před proviněním, avšak s jedlnou nezbý-
nou podmínkou: s vyloučenÍm každé přewářky, kaŽdé
oboietnosti, každého oslabení Jistoty vlastnÍ vÍry.

Z toho pocházÍ krása a prospěšnost, avšak také
nesnáz pravého dialogu. Z toho snadná iluze toho, kdo
k němu přistupu|e povrchně a přizpůsobuje se snadno
na všechny $rany. Z toho nedťrvěrra vážných vHců, ktďí
pesimisticky tvrdÍ, Že mezl ''ctnostmi toho' kdo dobře
vede dialog", paťí: ''neposlouchat to, co říká ten druhý,
nebo ho chápat v smyslu, kteý umoŽní Jeho snadné
zahanbenť' jak píše Gilson, a dodávají k toňu: 'Ghtft se
pokoušet o jlné cesty v dlalogu ve dvou |e |en Hamná
naděje. Nedivím se proto, Že jedlné filosoÍické dlalogy
dosud známé Jsou typu platónského, totlž dlalogy
iednohlasé, v nlclĚ taÉž osoba klade otázky l odpovHá.'
(Gilson, Probleml d'oggl, str. 12í)

Svaý Tomáš vedl dlalog nebo dlsputoval ve dvou
nebo s vÍce lldml' ve škole l mimo nl, |ak nám dokazu|Í
mlmo |lné Quaestiones quodllbetales. Avšak celé leho
vědecké dílo |e inspirováno zásadami dlalogu, který se
dokonce rozšiřu|e v symfonil. DnešnÍpřfuržencl pluralis-
mu a dlalogu by se proto neměll od svatého Tomáše
wdalovat' ale naopak, měllby se k němu přiblíŽlt, dnes,

právě proto, aby odhalil! smysl pluralismu, naučlll se
metodologll dlalogu a dokonce, na čemž |eště více
záleŽí, aby vniH do pravého ducha dlalogu.

DUCH DI/\LOGU

Víme, |aký bý posto| svatého Tomáše k dědlctvÍ
lldské kultury a |aká býa |eho'pracovnÍ mďoda přl
konÍrontacl mezlrozumem a vírou, kterou ve své době
uskutečnil'

1' Svaý Tomáš měl ve velké mlře schopnost vystih_
nout znamení doby, a měl |e rozeznat v oné druhé
polovině ťináctého století, které znamenalo konec jak
věku sakrálnlho nebo alespoň jeho nejintenzivnějších
chvil, tak středověkému augustinialismu, kteý se ukázal
nynÍ neudžitelný ve filosofii, j[Ž omezll na úkol pouhé
služky teologie nebo Jl přímo spojil s teologlÍ, a vyčerpa_
ný v politlce, kde se obnovoval a prosazoval smysl pro
autonomilinstitucía pro moc laiků. S arabským arlstoto_
llsmem se šířil raclonalismus, kteý vyžadoval novou
formulacivŽahů mezlteologiÍ a Íilosofií a dokonce nové
nálezy v těchto oborech, nové odpovědi l na problém
relalivity a protichůdnosti pravdy, kteď vryolal už
Abe]ard svou dlalektikou o "sic et non". Nový politický
kvas už působilv myslÍch a připravovalwpouru, nebo,
jak býa nazývána, laický protest. Vyžadoval nové
objasnění celé soustavy váahů mezi náboŽenstvím a
civilizací' CÍrlcvÍ a státem'

Svaý TorrÉš pochopil okamŽik a dal se odvážně do
práce. Cerpal sowisle z Aristotela s velkým zhodnoce.
nÍm rozumu v tedogii, s poctfim urÉním a obnolením
autonomnÍ hodnoty pozemslcých skutečnostÍ a lnstitucÍ
odpovÍdaiÍcÍch |ak v oboru kultury tak sociálního a
politického života.

2. Svaý Tomáš bez váhání znovu promyslil stará
řešení antropologických, kosmologických, teologlckých
proHémů, tradičně předáraných školaml s arrtorttatlvno
stí, kerá nynÍ vyvolávala stále živější reakce v duchú
myslitelů a jako apologetika nynÍ slaM a z velké částl
neplodná. Svaý Tomáš dal přednost tomu, že znovu
přezkoumal každý údaj. Podrobil soudu rozumu, |ako
účast na věčném Logos, kďdé řešenÍ, kterého iiž dooátill
Jiní' Snad býo toto řešení po staletí povďováno za
nedotknutelné, avšak nyní se o něm znovu dlskutovalo
kvůll otázkám, která kladla nová doba. Zkoušd tedy
nové cesty v teologil, dával nový ýklad Kesthnské
tradici, stanovll nový váah mezl teologiÍ a filosoflí a tak
Vytvďilteologll novou. Tato novost ho stála námahu a
přlvolala mu pronásledování, avš€k býa důkazem |eho
genlálnostl a |Í zasvětil úspěch.

3. Přltéto prácl svatý Tomáš neodmÍtal, ale hleda!,
prohluboval, hodnoti! celou pravdu |iž získanou těml,
ktďí ho předešll. UvaŽoval objektfuně a poctivě o Je|lch
přÍnosu k pokroku lHské rrryšenky @le ákonů duralis_
mu a podle hlstorlckého dění, které sám hlásal. Býo mu
drahé hlavně dědicvÍ pravdy zJevené od Boha.

Tak bý přivšísvé prácl pokornýavěrný ďď Božím
slovem, podrobený Círtv| a papeŽskému učltelskému
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rÍadu v životě lve smrtl, lačný poznatků v patřlstice a
uctivý k výrokům staých l nověiších učitelů, ktďí ho pře-

dešll, takŽe se lv ďípadě odchýnosti a pochybnosti
utÍkal k dvo,|Ímu měřítku: bt'td' se podrobit jistému
úsudku, heý už Církevschválila, nebo nechatvyniknout
z nauky, s nÍŽ nemohl souh]asit, onen "hlubšÍ Úmysl'',
kteý tam odhalll a kteý s vychovanostÍ šlechtice
přlplsova| kritlzovanému autoru. Snažil se studovat,
osvojit si a vyuŽfuat přl vypracování své syntézy vědění
celé klaslcké kultury, zvláště řeckou a římskou ÍilosoÍii a
římské právo, l kulturyvypracovanéve sťedověku, ne|en
lďesthnské, aIe l arabské a židovské. Když vlastni] toto
bohatsNí lidských hodnot, nechtěl omezovat vše na
vlastní míru a vše podřizovat jedné soustavě, od něho
vypracované a uloŽené. RovněŽ nepovaŽoval za svůj
hlavní úkgl zjišt'ovat omýyv soustavách a v chápání
jiných. Snďil se naopak získat a přivést k maximu
výraznosti pravdu, která se vyskytovala kdekoli. Tuto
pravdu povaŽoval v každém přÍpadě za odraz Ducha
Božlho, a takto |l ctll. Tuto pravdu se mu zdařilo promě-
nit ve světlg zásad, poznatků a všeobecných zákonů,
přalyšu|ících partikulámí systémy a historické sowislosti,
do nichŽ se zapo|ovaly. Dávalz nich vyniknout autentic-
kým a trvalým hodnotám, |asně odhaleným. Prorozjímal
je a dával|e poznat |lným. Zároveň skze ně vypracoval'
nové tlumočení a rozumové vysvětlenÍ pravd víry ve své
teologii.

Tak filosoÍie a lidská kultura vůbec slouŽily ještě teo-
logii, avšak ároreň zbkávaly novou důstojnost, nabývaly
své autonomle a obohacovaly se osobnÍmi frínosy toho,
kdo udělal z úvahy a z rozumové spekulace vlastní
způsob služby pravdě, at' už šel k jejÍmu poznání
jakoukdl cestou: cestou rozumu nebo cestou víry.

Takový bý záměr svatého Tomáše. Této věci slouŽil
dobře a věrně. Posvěcoval sám sebe hlavně askezÍ
odosobňovánía oblektivizovánísebe v pravdě, avšak už
tím dosáhl své pravé-velikosti' ("Kdo ztratí svů| život,
bude ho mÍt.")Tímto postupemdosáhltoho, že setémď
shodovaly nejvyššívýdobytky|eho myšlenkys univezál-
ními požadavky rozumu v |eho setkání s vírou, od které
pak při|Ímall pomoc, potvzení, posvěcenÍ. Tak dospěl k
vybudovánÍ syntézy s unMezálrri a trvalou hodnotou,
která paťí vÍce vlře, objehivní pravdě a tedy církvi Jako
nástroji předáva|ícímu zJevení než|emu samému. Proto
ie vždy možné naroubovat na takovou syntézu i nové
hodnoty' zÍskané modernÍ myšlenkou, které však stejně
|ako hodnotyántlcké kultury mohou prokázat službu vÍře
aároveňukázata upevnlt svou skutečnou platnost. Víra
jaŘo by za ni ruěila. Proto CÍrkev mohla prohlásit svatého
Tomáše Doctor Communis a kanonizovat jeho nauku
tím, Že sl |l přlsvo|lla v |e|ích podstatných prucích a
předepsala |l |ako zÁklad formace ve svých školách.
Proto|e|eště dnes moŽné pracovatv duchu této syntézy
svatého Tomáše' žlvit se |í, osvojovat sijl a obohacovat
|ls podmÍnkou, že se v nás budou opakovat leho ctnostl
jako nezbýné vlastnostl ne|en kďdé vědecké Práce, ale
také kďdého dlalogu: pokora, opravdovost, upřímnost
před pravdou.

Crnosrr DnLoGU

Je řeba uznat, že si svatýTomáš bezváhánÍosobo-
val a že plně uŽíval právo na svobodu v Mdání a v
diskusi, nutné k opravdu vědecké prácl, avšak spo|ené
s pokorou ducha přesvědčeného o l|dských mezích a o
neúměrnostl mezi dosďenýml, řebas i velmi platnými
výsledky a nekonečnou trancsendentností pravdy, talče
ke koncl svých dnÍ, když ta|emně zahlédl nekonečnou
pravdu Boží, mlwil o svých dílech jako o .sláměn.

Na tomto ákladě pokory svaý Tomáš mohl vykoná_
Vat svou práci neohroženě v protivensNích a v bojÍch, l
když mu nechyběla zvláště na univezitě v Pďíži protl-
vensfuÍsteJně jako mu po smrti nechyběla odsouzení.
Byl takto průkopníkem v teologii, avšak nebý "mimo
řadul', jak správně poznamenává Hans KÚng; člověk,
kteý měl odvahu zastávat se i pravdy dosud neslýchané'
avšak nepodlehl pokušení k nelaskavé a pobuřujícÍ
polemice; člověk trpělivý a zdvďilý v diskusi, kteý však
neztrácel čas zbýečnou řeěÍ s povÍdavýmia svárlivými
lidmi, mezl něŽ paťilo nemálo pďÍŽských mistrů |eho
doby' žárlivých na mocné postavenía snadno nakloně-
ných k trapným scholastlckým a klerikálnÍm sporům;
člověk geniálnÍ' heď však zároveň dbal na metodu. Tato
metoda začÍnala velml přesným hledáním myšenky
Jiných" Studovaltuto myšlenku, nakolikto bylo moŽnév
jeho době, přímo z pramenů. (Íolik na to dbal, že siza
tím cílem dal přeloŽit Aristotelova dÍla přÍmo z řečtiny.)
Všechno však kriticky revidoval podle nejvyššího kriteria
práce: věrnost rozumu a úcta k jeho zákonům.

Když mlwíVilém diTocco o jeho prvním vyučování
v PařÉi, popisuje to takto:

'Tomáš začal vyučovánÍm přivádět na světlo to, co
dříve chtěl v mlěení nechávat v skrytosti, a Bůh mu úil
tolik vědy a na jeho rtech se rozpl'ývalo tolik učenosti, Že
se zdál překonávat všechny, ! mistry. JasnostÍ při
vyuěování vzbuzoval u Žáků více než kdo jiný lásku k
vědě. Ve svých lekcích předkládal nové otázky, nalézal
nové a jasné způsoby' jak je uzavřít, přinášel nové
důvody do diskusí, takŽe kdo ho slyšel učit tyto nové
věci a řešit pochybnosti těmito novými argumenty,
nemohl pochybovat o tom' že Bůh Tomáše osvÍtil
paprsky nového světla, protože hned ze začátku podával
důkazy o tak jasném úsudku a neváhal učit a psát nová
mínění, o kteých mu Bůh jistě dal zv]áštní vnuknutí."

Toto byl svatý Tomáš Aquinský, služebník pravdy,
autor Summy' která Jistě nenísouhrnem, ale|e syntézou
výsledků došaŽených v dialogu lnteligencí, myšlenek,
duší. Tento dialog neprobíhal,nadarmo, protože jeho
základem byla upřÍmná láska k pravdě, ýkal sevážných
záleŽitostÍ a vŽdy při něm byla čistota mysll a srdce,
kteÉ býa uskutečněnÍm pravé svatosti.

Je-lltu metodologie, teologie a dokonce ispiritualita
dialogu vlastní řádu, kteý založil svatý Dominik pro
kázánl křesthnské pravdy, svatý Tomáš je také dnes
jejÍm worem a uěitelem.
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Z HISToRIE ŘÁDU

MISTR ECKEHART

"Pane ležíši Kriste, přichazím k'tobě se všemi neduhy a s hořl<ostí wého srdce. Do uého srdce

ukládám duši i mysl svou a ve své touze tal<é záležitosti všech lidí a předaňím těch, laeří to ode mne

žádalL Milovaný Pane, prosím tě, abys mě obmyl a očistil a zbítit v síle své láslcyplné drahé lwe a
abys mne rt přioděI a ozdobil a milovaným učinil před uáří syého nebeslcého otce a abys mne tak
smftil a omilostnit v jeho otcovském srdci, aby přízeň a duch jeho túslq na mne steWa a vzbtldila v
nás, zpťuobilav nás a naplnilav nás všechny naše myšlenlq, slova g čW k nejvyšší chvóle a stúlému

zalíbení jeho otcovské a nejmilejší vůl|"

(MďIitba Mist a kkehata)

Konec 13. a začátek Í4. stoletÍ bý dobou velml
pohnutou. Německo býo mÍstem stálých bojů a válek o
císařský trůn. V letech 1292 - Í 298 vládl v Německu král
Adolf von Nassau. Svým vollčům se však přestal bzy
lÍbit. Ti |e| prohlásili za sesazeného a novým králem
provolall Albrechta Habsburského. Sesazený král se
oršem bránll. Roku 1298 doělo k bivě u Gdlheimu, v nÉ
bý krá! Adolf poražen a zabit. Albrecht se da! znovu
aldlt a pak korunovat. Ae ze wého kÉlovství se dlouho
netěšil. 1. května í308 bý zavražděn svým synovcem
Janem, synem rakouského vévody RudolÍa a AneŽky,
dcery Přemysla CIakara ll. NěmeětÍ kurfiřtl alolill Jindři_

cha Lucemburského. o rok pozdějl, roku 1309' bý pak
Jlndřlch korunován. Aleanl on nevládl dlouho. Při svém
taženído ltállezemřel u Sleny24. srpna 1313. Německá
knÉata se opět seša do Frankíurtu k volbě nolóho kÉle.
Jejlch volba však nebýa |ďnotná. Dva z vollčů auolill
Frledrlcha Rakouského, ostatních pět bavorského
Ludvíka z Wittelsbachu. Nastává dvo|vládí. oba králové
býl současně korunováni, |ďen v Aachen a druhý v
Bonnu. oba se ucházell o papeŽovu přÍzeň a o |eho
poNzenÍ' Jan )fi!l. napsal oběma králům l řÍšským
kurÍřtům list, ve kterém |e vyaral, aby se poko|ně

srovnall a nabÍdl se |lm za rozhodčího. oba však odmÍtli

a umínlllsl, Že dobudou kÉlovskou korunu vojensky. A
tak dochází k občanskó vá|ce, která skončlla teprve po

osmlletech poráŽkou Friedricha Rakouského v bitvě u

MÚhldorÍu.

Anl poměryv cÍrlol nebýy n[ak růžové. Roku 1294
se yzdal Celestln V. svého úřadu pro neschopnost
zastávat Jej a kardinálové alollll na |eho mÍsto Bonifáce
Vlll. Tato volba vyruolala bouřl odporu mezi prosým
luern kteÚ @ď!na mllol/al a ctll|ako w&ce. Nepřátd_

stvÍ vůčl Bonlfácovlvyužll francoqský král Fillp Sličný,
kteý @porwán srýrrÚ rádclusilotal ovládnout lcírkenr.

Narazll však na papeže Bonlfáce. Přestože se papeŽ
pokouše! o smír s kÉlem, neustoupil v podstatných
věcech an|o krok l(dÉ s nÍm Fllip nic nesvedl, snaŽll se
mu alespoň znepř[emnit Žfuot. A to se mu dďilo vellce
doďe. Podďllo se mu dokonce získat kardlnály a
papďovy dvďany, talče se dosta! Bonifác vxl,.7. záIÍ
í303 vAnagnl do rukou Francouzů. Naštěstí|en nakrát-
ko. Po někollka dneah |e| |eho věrní lysvobodlll. Toto
krátkó za|ďÍ však nato|lk zapůsobllo na stďlčkóho
Bon|fáce, Žebny na to, 11. řÍJna í303, zerďet. Nový
papď, den Řádu braří kazatelů, bl. Benedlkt Xt.' se
snažll ze všech sll o urovnánÍwtahů mezi papeŽsNím a
francouským králem. Nenašd však oporu v kardlrrálech,

ktďÍ usllovall spíše o to, zmocnlt se nadvlády nad
papežem. K urorrrání ostatně neměl přlliš mnoho času.
Jďto ponťffká bý poÍÍĚíÍĚ lcátký. zerÍřd tž osrn a pil
měsíoe po svóm arolenÍ' 7. ěeruence 1304, pnvděpo_

I
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dobně otÉven. Po smrtl Benedlkta Xl. trvala volba |eho
nástupce celých |edenáď měsíců. Teprve pak bý na

návrh Francouzů anolen Kllment V. Jím, tedy od roku

1 305, se zaéÍná obdobÍ avlgnonského za|etÍ. Kl lment V.

bý toutkou v rukou F|tlpa Sllěného. l když na všechny

královy poŽadavkynepřlstoupll, přece |en si s nímdělali

Francouz! co chtěll.
Pro něrrrecký rÉrod to býy poměry opravdu pohnu_

lé.ado by se, Že v takwých doMch nemůže Wrůst nic

vetkého, nlc duchovn|ho. A přece |e- čtrnácté stoletÍ

stoletím slavné německé mystlky. Je oznaěeno zúáště
ťeml slavnýml |mény: Mlstrem Eckehartem, herý Je
nazinán rrrystikem rozu]Tu' Janem Taulerem - mystikem

vůle a bt. Jindřlchem susonem - mystikem lásky. V

oprav.du těŽkých doMch tlto muŽlv Německu kázali,

shromaŽd'ovall kolem svých kazatelen davy posluchačů

a wáděll prosté věřící lřeholnlce v německých klášte-

rech k vrcholům mystlky. Kolem každého většího kláš_

tera se tvďily rn}'stlcké kroúky, teJlctĚ č'lenové pěstovali

spekulativní a praktlckou mystiku.

Jedním ze zakladatelů německé mystické školy byl

uŽ wpomenutý Mlstr Eckehart. Narodil se kolem roku

í260 v Hochheimu v Durynsku. o jeho mládÍ nevÍme

témď nlc. Mladý vstoupll oo ňaou bratřÍ kazatelů, který

uŽ tehdy bý prostaven osobnostml sv. Alberta Velikého

a sv. Tomáše Akvlnského. Novým domovem Eckeharto_

vým se stal klášter v Erfurtu. Zde bý vychován v řádové

observancl a zde také zahál|l teologická studia, ve

kteých pak pokračoval na generálním studiu v KolÍně

nad Rýnem. Nepochybně se zde setkal se sv. Albertem,

který zde často pobýva|. Po ukončení studia a po

vysvěcení na kněze, Ještě velml mladý, bý pro svou

snahu o pravý řeholní Žfuot anolen převorem kláštera v
ErÍurtu. Kolem roku 1298 bý pak ustanoven vikářem

durynské části provlnble. Ale už roku 1300 odchází do
Paříže, aby zde pokračoval ve studiu. VracÍ se pak jako

lehor teologie do Kolína nad Rýnem.

Roku 1303 na generální kapitule v Besanconu došlo
k rozdělení Německé provlncle na provincii Saskou a
Něrrreckou. Pro/nclálem nolě vytvďené provincie Saské

bý |menován Mlstr Eckehart' Jako prov|nclál se pak

zúčas{nll generálnÍ lopituly ve Štrasburku roku 1307, kde

bý |mehován generálním vlkďem pro českou provincii.

česká provlncle, oddáená roku 1301 od provincie

Polské, býa v té době !€z wého provinčního představ+

ného, kterého generálnťkapltula v Toulouse roku 1304

zbavila úřadu. česká provlncle pak býa spravována

generátnírnt vn<ďl.

Generální kapltula v Neapoll roku 1311 Mistra

Ecketntta zbada |eho Údťt a poslala |e| |ako lektora na

geneÉlní studlum do PďíŽe. Zde získal nový titul Mlstra

bohos|ovÍ, vrátil se do Štrasburku, kdg se pak věnoval

kazatelské člnnostl. odtud bý povolán na generálnÍ

řádové studium v Kolíně nad Rýnem jako profesor

dogrnatiky. V Kolíně měl rrrďnost pracovat rrreziřádolou

mládeŽí. Mě! na nivelký Miv. stává se |im nejen učitelem

v dogrnatice, ale iv duchovnÍm žMotě. Mezijeho nejzrÉ'
mější a nejvýznačněJšÍ žáky paťili Jan Tauler a bl.

Jindřich Suso.
UŽ roku 1325 býy přineseny na generáIníkaphulu v

Benátkách stEnostlna některé něrrrecké bratry nďÍl<áŽÍ

lidovým |azykem a mohou svým! kázánímI posluchače

wádět v bltld. Jednalo se ďe|mé l o Mistra Ecketnrta' A
uŽ o rok pozděii se dostává Mistr Eckehart do sporu s

biskupskou inkvizicí v Kolíně. Bý obžalován z V,ázánÍ

Uudů. Mistr Eckeřnil i ostatnÍ dominikáni oďe prďesto
vali protizasahování biskupské inkvizice. Jednak proto,

Že obžaloba na Mistra Eckelwta býa irepravdivá, a také

proto, že Eckehart |ako dominikán nepodléhal biskup-
skému soudu. V kolínském klášternÍm kostele pak

vďejně vysvětlil Mistr Eckehart věty, které býy biskup-

skou inkvizicÍ označeny lako bludné. Současně pokomě

odvolalto, co by skutečně mohlo být špatněvykládáno.
Aby byl očištěn dokonale, odvola] se |eště k papeŽl. Jan
XXll. zpočátku odvolání nepřijal, ale pak se přece |en
áleŽitostí Eckehartovou zabýval. Výsledku se však Mlstr

Eckehart nedočkal. Zemřel roku 1327 v KolÍně nad

Rýnem. Dva roky po jeho smrtl pak papeŽ Jan XX|!.

zavrhl dvacet osm vět z |eho spisů, z nich 17 |ako
heretické a ostatní|ako odváŽné nebo podeďďé z Httdu.

Po přečtení splsů Mistra Eckehafta by teolog usoudil'

že bý Eckehart panteista. Avšak novým studiem ieho
latinských spisů se dospělo k názoru, Že bý mlstr

Eckehart scholastikem. Co.nejtepšího má ve svých

spisech, má v naprosté ávislosti na sv. TomášlAlcvin-

ském. Je však v první řadě mystikem. Jeho splsy Vedou

k nejužšímu spoje.ní s Bohem. odmyslíme-lisi některé

věty, které mohou znít panteisticky, které však netvďí
základ leho soustavy, je mystikem úplně pravověrným.

Jak vysvětlit u něho, který měl teologické vzdělánÍ
nejvyšší Úrovně, právě tyto pantelzu|ící větý Eckehart

bý současně teologem ! mystlkem. Ve wých splsech
mlwí jako teolog, dovede být přesný jako všichnl
scholastikové, ale kdyŽ se začne utíkat k mystlckým

obrazům, snadno napíše větu, kterou by teolog nikdy

nenapsal. Mistr Ecketnil chyboval, když rnystickévýruy
přeléval do forem spekulativní teologie, kde pak zněly
pantelsticky.

o. A.
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HUTNEJSI STRAVA--

Rozhovor s otcem o. Štampachem o.P. o vydavatelswí KRYSTAL

Mám-ll mlwlt o plánech obnoveného nakladatelsNÍ
Krystal' musÍm vy'jít z toho, že jde o vydavatelství Řádu

braťí kazatelů. Nášřád chápe kázánÍu-nejširším smyslu
slova |ako službu formou slova mluveného a psaného.

áÍzenÍ vydavatelsvÍ je tedy logicky částÍ naší sluŽby. V
době obnovy a rozlcvětu řádu' která u nás začíná na

koncl20. let našeho století, se vyNďila rďakce edice
Krystal kolem takových osobností, jako býi o. PospÍšil,
S.M. Bralto, R. DacÍk, M. HaMň a P. Švach. Tato edice
puHikorala práce našich lclzích dominlkánských autorů,

díla klasické teologle a duchovnlho žlvota, biblistiky a
patrlstiky.

ol: Každý, kdo měl možnost se a/espoň s někteými
počiny Krystalu seznámit, vÍ, že jde o dÍla i z dnešnÍho
pohledu velmi kvalitnÍ. Je možné např. v knihovně
kláštera sv. JiIjÍv Praze najÍt kompletnÍ knižnÍ řadutéto
edice?

od: Zatím to není rnoŽné. S postupnou obnovou klášter-

nÍho Žfuota, která neprobíhá tak rychle, jak jsme si
mysleli, se vyNářÍ pďadí úkolů, které musÍme řešit.

Knihovna a |e|í uspďádání se již dostala na řadu. Máme

|ednu pracovnlcl s vysokoškolským knlhovnichým
titulem' která se této práce ujala, ale zatím pouze jedno
půldne v ýdnu. Naším záměrem |e sipravit knihovny
dvě. Konventní, která bude mít spíš ráz osobní knihovny
praŽského konventu, a provinčnÍ, která bude vďejnou
knihovnou zaěleněnou do sÍtě mezinárodních knihoven.
součástí proúnčnÍ knihwny bude po nezbýném zdoku-
mentovánía uťÍdění historická knlhovna, která naštěstí
přeŽila přepadení klášiera v roce 1950. V rámcltěchto
pracÍ chceme pochopitelně zkompletovat díla napsaná
a přeloŽená našlml domlnlkánskýml autory.

ot: Má-ll se kniha dostat do knihovny, musÍ být nejprue
uydána. Touto oblevnou myšlenkou bychom se mohli
dostat k současnosti Krystalu.

od: od návratu řádu k vďelnému životu uplynulo něco
víc neŽ rok. Začátkem roku 1991 |sme se rozhodli
obnovit činnost ed ice Krystal ZaŽádali |sme o registraci

vydavatelstvÍ, kterou |srrre obdžell. Se ďízením úastnlho
nakladatelsfu í zatím nepočftáme, edičnÍ činnost chceme
zajišt'ovat pomocÍ kooperace s naldadatelslcými podniky.

Zvon a Petrov. Některé z námivytipovaných titulů jsou
již v těchto nakladatelstvích zadány. V nejpokďilejšítázi
je pravděpodobně původní práce otce provinciála
Dominika Duky Š/<o/a vnÍtřnÍ modtitby, |akásl praktická
príručka pro ty, kdo nechtě|í zůstat pouze u slovní
modlitby, kniha, která za pomocl klaslckých pramenů
rrťwí o jednoťivých duchornÍch školách. Další rozpraco-
vanou knihou |e práce Ma,xe Thurlana Marla, Matka
Páně. Max Thurian |e ledním ze dvou zakladatelů
ekumenické komunity v Tahé. Jeho práce je pokusem o
jakousi ekumenickou mariologii, psanou přístupným

způsobem. Jde o systematické převyprávěnÍtoho, co o
Panně Mariiv dějinách spásy podávajÍ prameny. Tuto
knihu psal lr/ax Thuňan |eště jako francouzslcý kaMnista,
přesto je jeho pojetÍ ď přeloapfuě blízké našemu.
Naopak ho obohacuJe o dobré biblické zakoNení a o
svěží pohledy nekatollcké strany.

ot: Komunita v Taizé se sta/a v současné době přdm&
tem diskuse v katollckém prostředí. Mám na mysll
dopisy čtenářtt v Katolickém ýdenÍku, které ostře
reagovaý na, dle jejich mÍněnÍ, přÍIišnou publicittl tohoto
hnutÍ. Zdá se, že těmto lidem připravÍ Krystal uydáním
Thirianovy práce dalšÍ těžké chvilky'.

od: Je ťeba sl zvykat překonávat barlery, hlďat to, co
spojuje a radovat se, Že je toho dost. Hodnotné a
obohacujÍcí musí být předmětem našeho á|mu. T!, ktďí
Jsou zvyklí na ghetto, do kterého nás mlmo |lné zahnal
také komunistlcký režlm, sl budou muset odvykat a
hledat v sobě schopnost k otevřenostl. oevřenost
neznamená fuďit se' že protichůdná NzenÍ mohou Qýt
ároveň pravdivá. Tam, kde se llšÍrrB, |e ťeba dlsktttolat
a ne zakýat rozdíly, ale l dlskuse se dá vést teprve
mezilidmi, ktďí spolu mlwí.

Další připravenou knlhou |e u nás neznámý soubor
eseiů od J. Marilaina Venkovan od Garonny. Venkova_
nem mÍnÍ Maritain sám sebe, Garonna |e řeka, kteÉ
protéká francouzským městem Toulouse, kde trávil
Maritain poslední dny svého žlvotet po smrti manželky
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Ralsy. Z odstupu od rušných center Francle pozoruje

Maritain myšlenkové, kulturní a společenské hemŽení

doby, dění v cÍrkvi po ll. vatikánském koncilu, a svým

klasickým způsobem vše komentute a hodnotÍ. MyslÍm,

že to bude zajímavé počtení, mimo |iné i proto, Že

mnoho posťehů |akoby se týkalo l nás a naší doby'

Dalším titulem |e Y. Congar'Za cÍrkev sloužÍc[ a chu-

dou. Autorem je významný francouzský dominlkánský

teolog, spolutvůrce ll. vatikánského koncilu' Congar ve

svém díle vycházÍzbiblických a patristických pramenů,

systernatlcky' Hasickou scholastlckou rrĚtodou, uwžuje

o Církvl, ároveň však naplňuje tuto metodu novým

Životem. Dato by se řÍci, Že Jde o živé vanutí Ducha

sevřené do sýlogismů. Je to dno intelektuálně čisté a

ároveň pné ohně dobré vášně. Congarovijde o Církev,

která nechce být pouze světskou spoleěností, o QÍrkev,

jakou |l chtěl mft |eJí zak|adatel, Ježíš Kristus.

Autorem knihy BÚá se odhaluie skrze PÍsmo |e
francorzský biHista, dominikán A M. Dubarle. V posled-

nÍch ]etech je u nás katolická biblis;lka velmi málo

rozpracowrrá. Hledá-li člověk hodnotnou biblickou práci,

sáhne většinou v našem prostředí k autorům iako je M.

Bič nebo J. Heller, tedy k autorům protestantským, ktďÍ

|sou sice autory významnými, ale přece |en je jejich

pohled oúfuněn konfesí. Dubarlova kniha splňu|evšech-

ny nároky na lcvalitnÍ katolickou bibtistiku. Autor nepíše

mnoho o datacl biHických to<tů, o autorstvÍ |ednotlivých
splsů, o pramenech pouŽitých k redakcl. Jde mu oprav'

du o pochopení textů, o wedení člověka do četby

PÍsrra, kteÉ by ho duchovně živila. Posledním vybraným

titulem na ne|bližšÍoMobÍje kniha J. Kloczowskéhood
poustew ke spo/ďensvl Pojednává z různých stran o

mnišsNí a řeholnÍm Životě. Pro české vydánÍjsou po

dohodě s autorem vynechány kapitoly, po|ednávajícÍo
předobrazech mnišstvÍ v mimolďesthnských círlMch a o
řeholnÍch spdďensvích v Pdsku. Krritrra Je rovněž psána

velmlpřístupně.

ot: I(de ve spektu náboženské literatury wdávané u nás

by mělo být mÍsto obnoveného Krystalu?

od: Podle mých lnbrmací existuJe v čechách a na

Moravě v současné době něco kolem 40 katolických

nakladatdsfiví a vydarnatelsfivÍ. orlentace v jejich produkcl

je velmi obtÍŽrÉ. Zdá se mi, Že větší nakladatelstvÍ se
prozatím rozhodla věnovat se populárnÍ náboženské

literatďe s co ne|šlršÍm dosahem - Žlvotoplsy světců'

hlstorlcká témata Talďka chybí tedoglcká literatura' díla,

která se z různých pohledů věnulÍ systematickým

způsobem věrouce, kterou odborně p1orrýšlejí l roz|Írra'

jí, dÍla, zabývající se velkýmitématy řádu milostl, řádu

vykoupení a dějin spásy. Týo pilře ťry mají podle rného

názoru přednost ďed všÍm ostatním a přesto tato díla v
ediěních plánech velkých katolických nak]adatelswí

chybí.
Zdá se mi, jako by něktďí vydavatelé měl! nedůvěru ke

čtenďl, iako by mě]l strach předkládat mu hutnější

stravu. VidÍv tom rizlko vyjádřené větou: 'To nám nlkdo

nebude číst" nebo "Ťo prostého čtenďe na venkově

nezajímá". My si myslÍme, Že le poměrně široký okruh

lidí, ke kterým lheratura, kterou připravujeme' bude silně
prorrlowat. Pochopitelně, že bude od č'terrďe výadovat
sousťeděnost, přemýšlenía hledání spolu s autorem, ale

myslÍm, Že takoví čtenářl Jsou, a že o zá|em se Mt
nemusíme. Již první připravené tituly, jejIchž výběr bý
určitým kompromisem mezltím, co |sme zamýš|ell' a
tÍm, co býo momentálně k dlspozlcl, ukazu|í určité

směry naší orlentace. Jestllže sl ovďÍme, že |e správná'

budeme i nadále Wbkat z již připravených překladů,

zadávat překlady nové a samoďejmě povzbuzovat

domácí autory.

ot: MtuvÍme-Ii o dominikánské knižnÍ aktivitě a o kázánÍ
psarým slovem, nemohu sevyhnout otázce, pltpnvul*ll

se obnovenÍ t<vatitnÍho gmizdatového periodika Sursum.

Mám pocit, že by svojÍ náplnÍ mohlo vhodně Vwážit

zaměřenÍ Teotogictých tartŮ, které dávajÍ prostor hlavně

takovým směiůmteologie, které jsou přeceien dominl'
kán ském u pojetÍ vzd ál en ěj šÍ.

od: Jak uŽ jsem řÍkal, vyvďilo se spontánnÍ pďadítoho'

co mohou dominikáni u nás postupně dělat. Pomalu se

nám uvolňujÍ ruce od počÉtečních starostí, ale přesto |e

nás stále, rrzhledem k množstvÍ práce, která nás čeká,
málo. Na některé věcl nám zkrátka ještě dnes slly
nestačí. Paťí mezl ně l časopis Sursum. To' co ls!
naznačil v sowislostl s Teologlckýmltexty, se snažíme

zatím řešit tinak. Je pravda, že v nich převďu|e po|etí

teologle, heré není zrovna ne|bliŽší naší domlnlkánské

tradici resp. tomu, co bychom chtěli nabÍzet širšímu

společensNí CÍrlrve' ale je aké pravda, že redakěnÍ rada

|e dostatečně tolerantní a dovolu|e nám účastnlt se
výběru rnateriálu pp jednotlivá čísla a diskusÍ o nich. M
Sursum síly zatÍm nemáme, proto isme přivftall wnlk
časoplsu Salve, kteý by alespoň čásečně a prozatírťurě

mohl|eho úkoly převzÍt, s tím' Že se bude ároveň dál
věnovat postání,.které pokláda|í |eho Mrcl za pods{atrÉ.

rozmtowal Šebestlán
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odilo Štampach o.P.

SEKTY oRlENrÁlruíno PŮVoDU
(pokračovánÍ)

HnutÍ Haré Kršna si lépe zďadíme, kd1ž připomene-
rrn ť| cesty, jimiž hinduista mínÍ dosahovat vywobozenÍ.
Jsou to: cesta ěinů, cesta pozrÉní a cesta uctfrrání. HnutÍ
Flaré lGšna uafuá Kršnu, boŽskou osobu, která na sebe
bere podobu ělověka. Kršna sowa- může být ně|ak
historicky konkráně zalazen. BoŽstvo, které se má
projwowt v něm, je Mšnu' Svamí Prabhupáda - zaklada-
te! hnutÍ - to na |ednom místě vy|adřuje tak, Že Višnu je
plná expanze Kršny. Višnu, v raných lázÍch postava
indlckého pantheonu, se v bráhmanské fázl stává
aspektem jediného boŽsNÍ' vykazujÍcího rysy osobní i
neosobní. Bhaktické školy ze ťí cest osvobození zdúraz-
ňujÍ cestu uctívánÍ, což pochopitelně znamená zdůraz-
nění osobnlho aspektu unfuezálnlho božstvÍ. Tento
personalistický monoteismus přibližuje kršnovce k
náboženstvÍm, která uctívaJí Boha Abrahámova, lzákova
a Jákobova. Mohll bychom tedy tolerantně říci, Že jejich
kult je zaměřen na Boha a v tom je ieho hodnota.
l(šnovci sarrnďe|rrĚ poHádajísvé poje!Í za dokonalejší
než judaismus, Hest'anství a islám. RÍkají např., že
důsledně zachovávají zásadu nenásilÍ vůči lidem a
zvlřatům. Musíme asi tuto jejich výzvu brát vážně a
reagovat důslednějším uplatňovánÍm evangelní mrav_
nosti. Ale důležité je, Že Hest'anství neh|ásá morálku,
nýbž Krista. Krislus není především učitel mravného
života, nýbrž Vykupitel'' ctÍ_li křesthné i kršnovci téhož jediného Boha,
zůstává rozdíl v tom, kde se hledá spása. Kršnovci
hledají přÍznivější narození v budoucÍm životě a pak i

eventuálnÍ vysvobození z ''koloběhu životů" uctfuánÍm
božského Pána Kršny a životem podle hinduistichých
ásad _ |ako dodržování stavovských povinností nebo
neubližování živým tvorům. Podle Kesthnů dostane
skze JežÍše Krista odpuštění hříchů každý, kdo v něho
vďí (Sk 10'4Íl). Dostalo se nám posvěcení a byli jsme
ospravedlněni pro zásluhy JežÍše Krista (1 Kor 6,11)'

MůŽeme ovšem sipustit ve shodě s tradicí, že
lryprávění o Kršnovi|e úcýhodný ďedobraz vtělení a
lykoupenÍ. Jenže dnes stoií Kristus a Kršna vedle sebe
jako alternativnÍ cesty spásy. Kest'anstvÍ nárokuje
jedineěnost steině Jako Hnutí pro wHomování sl Kršny.
Alternativa nechce znamenat nepřátelství. Např' kdyŽ
uŽnáme shodná pravidla, můžeme diskutovat, můŽeme
spolupracovat v ochraně žlvota a péči o prostředí,
můžeme bý prostě lidsky přáteli a přece rÉrokovat jako
lďestbné, že vykoupení v ltistu |e |edinečné a univezál_
ní. UctÍvat Kršnu znamenázÍÍci se Krista. A naopak'

Vedle těchto dvou sekt hinduistického původu se
uplatňuJe hojně buddhismus. Zdá se, Že několik intelek-
tuálů praktikuje''atélstický'' hínajánový buddhismus
lnsplrovaný llteraturou vydávanou v západních Jazycích

v Bangkoku. Širší uptatněnÍ má |aponská buddhistlcká
škola Zen s bohatou poměrně dostupnou llteraturou.
Tradičně již také vyvotává sympatle a áJem tibetský
tantrlcký bttddhismus, lárnalsrrus. Jako fenqrrÉn na pdl
populárnlho náboženswÍ hra|í však buddhlstlcké směry
jinou roli než shora popsané sekty. Stály by proto za
samostatný rozbor.

lGorrrě. selrtářské @oby působení usilují hindulstic-
ké i buddhistieké směry o syntézu s Kest'anstvÍm. Pak
uŽ nejde o oúádnutí celého stýu Života a o soupďení
výlučných cest' Při syntéze se kďdá ze stran ďÍká
svého výučného nároku. Prvky obou nábožensNÍ se
spojují. Vznikají fenomény |ako Kesthnská |óga a
křest'anský Zen. Někteým nadšencům syntézy se jevÍ
toto spojení jako jednoznačně HadrÉ, j|nÍ přlpornÍna|í' Že
si t11to pokusy musí nechat lhit kritlcký rozbor. Dlskusl
soNa lze pokládat za uzavřenou. Krltlcl křesthnské Jógy
a křest'anského Zenu pokládajÍ tyto pokusy za nebez_
pečné. Je ťeba jejlch argumenty slyšď a Vyrovnat se s
nimi. Snad by pro předběŽnou odentaclprospá dvoihlas
informovaných stoupenců a odpůrců. NemusÍ to být
nepřátelská polemika. Na straně stoupenců l odpůrců
syntézy jistě budou lk1é schopnÍ slyšet argurrnnty druhé
strany a hledat aspoň částečnou shodu.

"Zendo Oshida" v Niimegen

30. srpna minulého roku vykornl |aponský dominikán
P. Shigedo oshida dvoudennÍ návštěvu v domInlkán-
ském konventu sv. Alberta Velikého v holarrdském rrĚstě
Nijmegen.

P' oshida sE naÍodil V Í. 1922 v|ednó japonské zen-buddhlsllo-
ké rodině. Po univenilních studiích (nukleární fyzika a íiloeofie) ae
náhodou setkal s "typickým křest'anem',jak úm řekl, a rozhodl so
ke konverzi' Pózději vstoupll do řádu v provlncli lGnada.

začálk9m roku 196o obdržel od představoných dovolenÍ k
založenÍ spoleěenswÍ v Takamoró v gevcmÍ ěástl Tokia, kteró so v
průběhu let stalo jejich hlavnÍm středlskem. základníÍňl PÍavidly tóto
komuniý je společnó rozjÍmání dle japonekó motody zen, gPojenó
se slavením eucharistie. NynÍ přijíždějído táto komunlty lldó z celóho
světa, aby zde prožili kratší či delšÍ dobu.

V konventu sv. A]berta v Nijmegen ex|stuje také
''zendď', to je mÍsto setkávánÍ skupln lldÍ' ktďí pra'lddně
provádějÍ rozjímánídle metdy zen. P. oshida navštfull
toto místo a slouŽil zde mšl svatou. od jeho návštěvy se
toto mÍsto jmenu|e "Zendo oshlda'.

lDl - MezinárodnÍ dominikánskó lnÍotmace č. 28ti,únor í99í
Fblandsko
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K RoKU'BIÁHoSI-AVENÉ ZDISI-AVY

Damián Byrne o.P.

Ká,r;ání při mši svaté 5. L. v Jablonném

Vaše excelence, drad bratři a sestryl

Před dvěma roky jsem měl možnost 3etkat se s několika bratry a sestrami našeho řádu z této země. Po náwatu do

Řtna;sem navštfuil šňeno otce, abyc.h ho iďormoval o staw našeho řádu v této zemi. Kdp jsem skodit zeptal se mne

Svaý btec, co děláme pro kanonizaci blahoslavené 7-Áslavy. Mohu vám Í(cl, Ž.e během kÍátké doby jsem navštívil úřad

rarainau iro otázku f6a9nizagí, abych mu sdělil toto přání Srratého otce. od té doby pracujeme společně, abychom

kanoni"aciblahoslavené Zdislar'y rrrycbliti. V této chvÍli vše, co jsme mohli uděla! bylo vykonáno.Zbýváješté ptokÁzíní
zánakt. Můžete tedy sv'ými moďitbami grrtg kaaonizaci uspGit.

Můžeme se sami sebe ptát na ýznam této kanonizace pro Svatého otce, pro zdejší diecézi, pro'n{š řád. Nám

dominikánům blahoslavená zdislara prináší pohled na počátlry našeho řádu, wací nás k tomq co nám bylo uloženo _

ernangetizovat ceý svět. A předpokládám,že Svatému otci jde o tento aspekt evangelizacr,, na ktd klade velký důraz'

nebor blahoslavená Zdislara měla velkou úlohu v evangelizaci této části Ewopy.
Ňesmímese jen ohlížet do historie, c. ona udělala, a'Íe uvědomit si naši vhslní úlohu modlitbya evange|izaes.Život

blahoslavené zaisuvy nám připomíná dva aspekty evangelizace, o kteých mluví Pavel vl.73 pwé, Že evangelizujeme,

l<ážsme, spfie Úm, kdó jsme,_než tíq co řÍkáme. Pavel M. ÍehJ, žn lidé dnešní doby jsou jiŽ unaleni mluvením. Posloucbají

porrze tohó l<azatele,jehož ávot je svědectvím jbho řďi. Pro mne j" úy mimořádné, kdyŽ si wědomím, že největší světci

našeho řádu nekázalizkazatelny. Kázali svědectvÍm svého ávota. Blahoslavená Zdislava je jednou z nicb" káže nám ještě

dnes po 700 letech. K tomujsme voláni i my - dnes v této době. Pavel VI. dále hovoří o důležitosti osobního kontaktu

s lidmi, s kterými se každodenně setkáváme. Blahoslavená Zdislava začínala doma, se svými dětmi poté přibrala sousedy

a tak pokračórah dále. Tím nám ukazuje cestu evangelizagg.73 dÍvhé nám blahoslavená Zdislava jako matka rodiny
pripoňtna ctnosti Svaté Rodinn jejíŽ svátek jsme slavili minulou neděli. A opět Pavel vI_. říká, že jednou z největšícb

čto-o.tt rodiny z Nazareta bylo mlčtď. Můžeme vidět mlčeuí sv. Josefa, kteý nechtěl pošpinit pověst Panny Mario dále
mlčení Mariino, nlčeníJežišovo dokud nebyl táán. Mlč€ď (ticho) je důležitou ctnostt jestliže se chce někdo přiblížit k
Bohu. Mnohokrát to může znamenat i nebránit se, naslouchat duchu ticha v nás, kteý nám dá možnost komunikorrat s

Pánem. Dále Pavel vI. mluví o důležitosti práce. Nejen proto, abychom ď opatřili denní úléb' ale aké pro bodnoý, které

nám pomábají vyuát a rozv{et dary, které jsme dosali A konečuě blahoslavená Zdislara nás uú důleátosti péče o ostatní
Péče o chudé, strádajíc! dělení se s btižními _ to je to, co máme dělat. Tím je blahoslavená Zdislava opravdovou
dominikánkou. Láska k ctudým sjednocuje všechny dominikánské sraté. Sám sraý Dominit veld intelektuálové jako saý
Tomáš a Albert Veliký, Antonín Florentský, mnišky z klášterů, velď svatí z Peru jako Růžena zLiny, která je v Limě
dodnes rriaývfu matkou chudých, Jan Macias, Martin de Pores; - jejich péče o chudé je v JiŽní Americe stále živá. Tak
nás blahoslavená Zdistava jako mnobo ostatních sratých učí důležitosti lásky k bliŽrrímu. Je pro mne velkým privilegiem
přijít dnes na toto místo tak svaté v dominikárrském řádu. Mé štěstí je tím větší Že po 60letech mohl generál řádu opět
navstivit Československo. Jsem uchvácen tím, jak se řád uchoval v době velký.ch obtíá a modlím se, aby všemohoucí Bůh
posílil v blízké budoucnosti zdejší ďrkev kanóniácí blahoslavené zdislavy. Děkuji.

Podle magnetofonového záaamu - Mannes

Program oslav roku bl. Zdislary v Jablonném
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l. lermc l99l
PoútnÍ slavnost kc cti sratého života oaní
7Áklaw

Mšc w. 9.00
11.00
14.00

11. srpna l9I
Poutní stavnost Íc cti st/. vavřiícc. iáhna a
mučcdníka. oation? děkgnského kostcla

v Jablonném
Mše w. 10'fi)

18.00 wátostné požehnání

3L srpnr l99l
výločí bcatifikacc bl. Zdislaw

Mšc n. 9.00
11.00

2&úílt99l
Slavnost sv. Yáclavg mučednÍkq hlamlho
pstÍonr českého národa

Mšc w. 10.00
Po mši w. budou vJEtarcnyk uctMníoetatky
w. Václava

Poutní záiczdv maiÍ mďnost si ořcdcm vržá_
dat mši w. i v iiném tcrmÍnu' PoořÍoadě můžc
mši *r. sloužit ieiich duchorlní sorávcc.
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K nedožitý* 70-inám

o. Gregora Hajdu O.P.,

jeitného z obnovitel'ov dominikánského života na Slovensku

(pokračovanie)

V lete 1945 obdrál s takou radost'ou list o prijatí do
Rehole kazatelbv, že mu ani krkolomná'cesta do olomouc-
kého noviciátu (železničná trat'sa po vojne iba rekon-
štruovala) nepripadla ťažká. Tu treba uviesť, Že mladý
kandidát rehol'ného života nevstupoval do rehole s politic-
kou rnivitou nábožného mtadíka. Na Slovensku bolo dobre
známe protináboženské ťaženie v komunistickom Rusku.
ZÁravá politická orientácia na to dostatočne upozornila
ešte počas Slovenského štátu. Okrem toho, ako sme
povedali, mladý študent bol politicky vnímaný, porovnával,
usudzoval. Tento záujem u neho pretrvával aj počas
rehol'ných štúdii čo postrehli aj predstavení, s dovolením
ktorýcb mohol počúvat' rozlrlasové vysielanie, kď'že
rehoťná observancia to ako všedbecnú prax nedovol'ovala.
Slovom, do rehole vstupoval na jednej strane s nadšením,
ale na druhej strane s vedomím blízkej obety, ktorú se

ýiadaPán.
Po obliečke, 7. oktobra L945 u sv. Jiljí v Prahe, začali

roky štúdí, ktoré boli prerušené v apríli 1950 neákonnou
likvidáciou reholí. U o. Gregora k tomu došlo iba rok pred
prijatím kňaxtva. Bol spolu s ostatnými mladými bratmi
zaiadený k smutne známej'kvázivojenskej jednotke PTP, v
ktorej strávil istý čas aj v Hájnikoch pri Zvolene pri

ýstavbe obytných budov pre leteckých zamestnancov. UŽ
počas teologických štúdí zacínajú u neho bolesti hlavy,
ktoré vtedy nepr{emne st'ažorali štúďá a ktoré tu prerástli
do vážnej nervovej choroby sprevádzajúcej ho až do smrti.
Neslávne obdobie PTP takto úončil v roku 1952 vo
Vojenskej nemocnici v Ružomberku, odkiať ho prepustili
do domáceho liečenia.

ŤaŽké oMobie proticirkevného boja si ho však našlo aj

doma. Posledný košický dominikánsky prior pred likvidá-
ciou reholi p. Pius Krivý o.P., ktorého životné peripetie z
tohto obdobia jeho Života by si pre svoju zaujímavú, až
neuveritel'nú výnimočnosť zaslúžili prinajmenšom Íilmové
spracovanie, sa niekol'kokrát zastavil v rodnom dome o.
Gregora. Za obdobie rokov 1950 - 1954' teda odo dňa, ked'
v Košiciach ušiel priamo spod rúk ŠTB, a potom Žil
neustále na úteku, hl'adaný a prenasledovaný ako agent
Vatikánu, sa s o. Gregorom viackrát stretol, medziiným aj
v Ždiari vo Vysokých Tatrách. Nakoniec ho predsa len
vysliedili a zaistili. Okolo jeho osoby sa v roku 1954
rozprúdilo široko koncipované vyšetrovanie, ktoré postihlo
celú rodinu o. Gregora, včitane domoýh prehliadok a
ostatných neákonných a nel'udských praktík vtedajšieho
politického súdnictva. O. Gregor bol v tomto pÍocese
odsúdený pre trestný čin nadrŽovania na jeden a pol roka,
z čoho mu bola jedna čast'amnestovaná (v rámci všeobec-

nej amnestie), aryšok po lyšetrovacej vžizbe odpracoval v
jáchymovských baniach. Po náwate domov bol z vtedy
beŽných diskriminačných dóvodov nútený prerziať prácu,
tentoraz v Rudných baniach Rudňany na Spiši. Po fuaze,
ktorý tu po krátkom čase utrpel, a ktoý nauŽdy poznačil
jeho l'avu nohq žil od roku 1955 doma na invalidnom
dóchodku.

NuŽ a tu, takpovediac po lzickom odpfuaní, začÍna
druhé obdobie jeho ávota, oMobie jeho duchorarej aktivity.
Dobrotiý Boh vo svojej vševedúcnosti si ho utrpením
pripravil pre duchovnú prácu. Pritom twické utrpenia vo
forme chorÓb a duševné vo forme určitých nepochopení
pretrvávajú až do konca.

Predovšetkým to bola jeho blÍ*a príprava na kňazswo,
ku ktorému mu dopomohol spoluvžizeň z Košíc, P. Niko-
dem Krett; bazilián, uzÁcny človek abÍlžrvnaý rehol'ník.
Postupne začah aj kontakty s vlastnými rehol'nýqi bratmi.
Navštívili ho mnohí bratia z Čiech a Morary. Hlarme však,
pomerne pravidelne, prichá.lzal o. Gabriel Soušek O.P.,
ktoý mal oproti o. Gregorovi to št'astie, že pteÁ likvidáciou
reholíprijal ešte kňazské svátenie. casto presedeli dlho do
noci a spoločne uražovali o alrtuálnych formách a podobách
náboŽenského ávota vhodných pre ávot cirl$i.
Samotná duchovná aktivita prebiehala u o. Gregora vo
dvoch líniác.h: jednej všeobecnocirkevnej, kde, nakolto mu
to dovol'oval jeho dý zdravotný stav, úzko spolupracoml s
českými a moravskými aktivistami' poďeťal sa na príprave
kandidátov na tajné kňazské svátenia, ap., a potom druhej
_ rehol'nej, ktorá mu nláštleLala na srdci. Koncepcia sa
začala roďť uŽ pred rokom 1968, ale samotný rok 1968 bol
bezprostrednýn impulzom. Po tomto velkom odmiiku - aby
sme pouŽili výraz C. Clarka - sa zapojil do vtedy aktuál-
neho DKo (Dielo koncilovej obnovy) a cez prešovskú
farskú radu sa dostáva k áujemcom o tretí rád w. Domini-
ka. Bolo to zopár mladých katolíckych rodím, neskÓr aj
slobodných mladíkov, ktorí sa k tojto ušťachtilej myšlienke
dostali práve cez inšpirujúgu osobnost' g. Gregora. Celé
terciárske dielo sa uskutočňovalo postupne, nenásilne, bez
špeciálnej prípravy a osobitného scenára. Spďírralo v
sústredbraní príwžsncov duchormého ávota z lďoých tým
odhodlanejším bol ponúknuý tretí rád sv. Dominika.
Takýto postup na vlastnú pást'diktovali otolnosti ktoré si
nebolo možné vyberať. Veťmi nápomocoý bol v tomto
smere o. Hyacint Tandara o.P., vtedy novov5nvátený
diecézny kňaz, ktoý mal mimoriadný áujem na rozroji
dominikánskeho terciárskeho hnutia na Slolensku, a ktoý
ako kaplán velmi prispel k jeho poěetnému rzrastu.
Celkové oživenie a uvol'nenie cirkormého živo1a vieďo aj.k
hlbšej spolupráci s o. Aquinasom Gaburom o.P., vynikajú-
cim kňazom a kazatel'om, žijúcim a pracujúcim p6 prepus-
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tení z vázenia v Bratislave. Hlavne vd'aka nemu bolo
moŽné začať pomýšlbť na prvý rád. A tak v 7Gtych rokoch
dochádza aj k pným obliečkam ých kanďdátov reholhého
ávota, ktorí boli ochotní uÁať na seba úvázky opravďvého
rehol'ného žlvota za mimoriadnych podmienok. Buňka,
ktorú po-stránke praktického rehol'ného Života viedol o.

Gregor, a ktorá sa orientovala na Prešov, sa pomaly
rozširovala. Duchovné vedenie a neskór aj štúdium zabez-
pečoval P. Aquinas, ktoý prichádzal pravide|ne raz
mesačne (v príp4de zýšenejaktivity ŠTB alebo choroby aj

po dlhšej pauze) a dni pracovného vol'na vyrržil na sústre-
denú prípraw. Treba si uvedomit', že. dielo sa rodilo
takmer z ničoho, bez akéhokol'vek zázemia. Napriek
problémom, ktoré rrznikali, vynakladal o. Gregor všetko
úsilie na hlhdanie riďení. o}cem kontaktov s provinciálom
o. Dominikom Dukom o.P. sa neváhal obrátit'o študijnú
a formačnú pomoc aj na pol'skú dominikánsku proúnciu
ako aj diecéznych kňazov. Reálnosť možností, ktoré sa
črtali, ho uspokojovala, jednako plány, ktoré mu dodávali
silu aj v ťažkých chvíl'ach zhoršujúceho sa zdravotného
staw' mu nebolo dopriate doviesť do konca. Dnes, po
odstupe časq možno povedať, že celkom v súlade s týrn' čo
on sám za svojho ávota úplne jednoduďro a neučene hlásal
a čo by sa dalo v určitom zmysle vyjadrir slovani evanjelia:
'Ak zrno, ktoré padlo do zeme, nebdumrie ...'' (Jn Lz-u).

4. decembra L979 zomre| rehol'ník a kňa4 ktorému z
rozhodnutia Božieho bolo súdené žiť uzavretý rehol'ný
život, aj ked'to nebol život kláštorný život poznačený
osobným utrpením, a predsa naplnený radost'ou, ktorá
mala ten dobre známy kresťanský podte*: rozdávala sa
iným. To bola jeho zbraň, v tom videl, celkom oprávnene,
svoj biblický talent.

Ešte tesne pred smrt'ou, v septembri L979 sa, mu s
''velkorysým" povolením pasoých úradov podarilo spolu so
sestrou vycestovat'do rakúskeho Mariazell, kde - čo mÓže
byt'príznačné pro celú generáciu jeho súčasníkov, kňazov
- odslúál vo svojich 58-mich rokoch svoju jedinú verejnú
svátú omšu pre prítomný l'ud, pri ktorej d'akoval Dobroti-
vému za vytrvanie v stavovskom povolaní a prosil Ho za
roardajúce sa rehol'né dielo na Slovensku.

Teraz, ked'si pripomíname jeho nedožité 70. narďeni-
ny, iste nebude nezaujímavé a neosožné pripomenúť si túto
skromnú a z l'udského hl'adiska vari aj málo významnú
osobnost', hoci aj len na por'zbudenie alebo poučenie, Že
Boh si často volí to, čo je pred svetom slabé ...

CAMDG, L3.2. T99L

KNIHOVNA
26.- 27.2.1991 proběhl v Polském kulturním a informačním středisku v Praze seminář vydavatelů u příležitostl

rnýstavy filosofické a náboŽenské literatury. Na akci, kterou uspďádal prďský dominikánský konvent (část výstayy
byla umÍstěnav kapli bl' Zdislavy u sv. Jili|, se sešli představitelé všech významných nakladatelstvítohoto zamďení
z Čech, Moravy.a Polska. Program semináře měl dvě základní osy - přechod od ilegality k legalitě a problémy
ekonomiky a distribuce.

Z produkce jednotlivých nakladatelství
(některó tituly z produkce polských nak|adatelství bude možno zÍskat v Polském kulturním a iníormaěním středisku v Praze)

nakl. w DRoDzE
měsíčník W drodze
knihy: sv. Katďina Sienská, sv. Tomáš A}cvinský, Mistr Eckehart, V. Solovjov, A. Von Speyer, Jacek Salij' bl. H'

Suso, J.M. Bochenski atd.

nakl. ZNAK
měsíčník Znak, kteý chystá speclálnÍ monotematická čísla (např. Metaýzlka, poszle, uměnÍ, Kesthnství a

filozofie; KesthnstvÍ_ liberalismus - konzervatismus, Věda a vÍra, Ateizmus - církev - evangelizace,Židé _ Polsko _

Hest'anstvÍ)
knihy: P. Charles SJ - Prawda o protokolach medrcow Sylonu, M. Tkurian - O Eucharystii i modlitwie, H.U. von

Balthasar - W pietniwiary, A.R. Peacocke - Teologia i nauki pzyrodnicze, J' Tischner - Etyka Solidarnosci (vyšlo
česky v opus bonum)

nakl. á/oN
vydalo: J. Kadlec - Katoličtí exultantl doby husitské

PavelVl. - Evangelii nuntiandl
Blble _ ekumenický překlad s deuterokanonickýmiknihaml
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sv. František Saleský _ Úvod do zboŽnóho Žlvota (Fllotea)
Courtols - Důvěmě s JeŽíšem
Pit'ha - Bl. Zdlslava

vry|de v nejbllžší době:
nové vydání sborníku Naše vÍra
J' l(adlec - Přehled českých cÍrkevních dě|ln
V. Vaško - Neumlčená

dáno do tlsku:
Benedikt z Nursle
l(alista _ Blahoslavená Zdislava
Malé dějiny fllosofie
Perelra _ Myšlenky a modlhby

nakl. PETROV
vydalo: A. Kratochvll - Vla dolorosa

poezle z. Botrekla, V. Benče, J. Palfuce
L Kuchař _ Průlet ve stínu radaru
J. Ratzlnger - Úvod do Hesten*ví
F.X.Halas _ Co |e to Jeruzalémská blue
J. Koláček _ lGpka krve _ o zaHadatell petrínů

přlpravu|e: V' Maálková - Paní z Lemberka
K. Mácha _ Cafteslus _ o Descartesovl

naH. LÚč (Bratlďava)
B. Marschall- Dcera královšká
A. lGmieňska _ osem blahoslavlenstlev
J. ch. Korec - Na ceste do večnostl
J. Ch. Korec - Od barbarskel nocl ll.

EvANGEucKÉ NAKL
z edičnlho plánu:

L He|dánek _ Fllosofle a víra
J.J.von Allmer _ Blbllcký slovnlk,
P. Pokomý - Perspektiva vÍry - Uvod do oschatologlg
sv. Augustin _ Vyznání
P. Tlllich - Blbllcké náboŽenství a ontologle
Anselm z Canterbury _ Fides quaerens lntellectum (česko - lďlnuky}

nakl. PoRTÁL (Rudé armády 2M,, t82t}0 Praha 8)
vydalo: T. Bosco - Don Boscq
přlpravuje: M.C. Zelschová _ Dokonalá svoboda

J. Lacoutr _ Proč vďíš v Boha?

nakl. CESTA
z ďlčního pánu na první pololetÍ 199l:

T. Halík - Sedm úvah o sltžbě nemocným a trpícím
KřesthnstvÍ' kultura a svět - sbomÍk Kesthnské akademle
Jan Pavel tl. - Úvahy nad encykllkou Humanae vttiae

naH. \íYŠEHRAD
vydalo: T. de Chardln - Vesmír a lldsNo

J. ZahradnÍček - Veronlčlna rouška
M. Waltar!_ Jeho kÉlovstvÍ
J. Durych _ Světlo ve tmách (bl. Zdlďava)
P. L Lardsberg - Zkušenost smňl

přlprawle: J. čep - Ňo|ídomov
G. Bemanos - Rozhovory karmelltánek
C. F. Meyer- Světec Becket
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Mlstr Eckehart a středověká mystika
T. Holtz - JeŽÍš z Nazareta

vydav. lGRoLtNuM (ovocný trh 5, 116 36, Praha 1)

M. Novak _ Kest'anstvÍ, kapitalismus a demokracie

edice KARMEUTÁNSKÁ SPIRITUAL|TA
(Klášter karmelltánů, Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice)

vydala: E. Steln - Myšlenky a dopisy
P. Georges - Spiritualita Karmelu

připravu|e: sv. Terezie - Vlastní Životopis
Terezle z.Lissieux - Dějiny duše
A. von Speyr - Eliáš
sv. Jan od KlŽe - Temná noc

sPoLoK sv. VOJTECHA (Írnava)
G. Papplnl - Život Krista
J. kardinálTomko _ Na misljných cestách

MATlcE CYRILoMEToDĚJSKÁ (olomouc)
Prď. dr. F' Vojtek SJ - ontologie aneb Logika maior.(skripta)

vysokoškolská agentura TRs (U 4' baterie 7,162 00 Praha 6)
J. MarÍtain _ Dvě studie o sv. TomášiAkvinském
Přehled sředověké ÍilosoÍie
M. HaMň o.P. - Přirozená etika

CENTRUM PRo BoDtNnÝ Žvor (Wurmova g,771 01 olomouc)
Kurs pro instruktory metod přirozeného plánování rodiěovswÍ 

.

Pohledy na přirozené plánování rodiěovství
ovulačnÍ (Blllingsova) metoda
Potrat _ fakta uváděná britskou společností LlFE

lGzA'TELsrÉ srŘeotsKo (klášter sv. JiljÍv Praze 1, Husova 8)
Domlnlk Duka - Úvod do PÍsma sv. l/lll (Biblická archeologie a společenské formy SZ)
Albert Beneš - Morální teologie 3. (Morální ctnosti ll', Charismata)

(prvnÍ dva dÍly obou skript isou již rozebrány)
odpustky (Apoštolská konstituce lndulgentiarum doctrina, Enchiridion indulgentiarum)
Lhurgicloý kalendář řádu braťÍ kazatelů 1990/91

časopis sALUs - sešity pro bioetiku a pastorální medicínu
(U Lužického semináře 24,'l18 00 Praha 1)

ě. 1 převážně věnováno problémům interrupce

ěasopis uNlvERsUM
č. z - téma stvďení (J. Maritain, J' Grygar, K. Špruňk, K. Haeffner SJ)

V Praze exlstu|e nezávlslá knihovna a čftárna LlBBl PRo}llBlTl (Podskalská 19, 128 00 Praha 2|. Za\oŽll a
spravuje ji J. Gruntorád, archivář československého samizdatu.

Národní khlhovna v Prďze nabÍzÍ anotovaný soupis současných dostupných vydání náboženské literďury v
českém luyce.lze jej objednat na adrese: Mrodní knihovqa, sředisko výzkumu a roaloje knihovnicvÍ, l(ementinum
190, 110 01 Praha 1

Pro zájemc(3o bulletin rakouské katolické agentury Kathpress uvádíme její adresu: í011 Wien, Singerstrasse
7/6/2, Postfach 1477. Pdrobnosti o odběru a předplatném nám nejsou známy.

Dále upozorňujeme na časopisy souvlslcsTl' MUNDUS oRANs, TEoLoGlcKÉ TE{ry, STňEDNÍ EVRoPA,
DIALOG . EVROPAXXI, AKORD

27



Z listu o. magistra Damiana Byrna o vykonané vizitaci
Cs. provincie řádu bratří kazateIů

(31 .12.1seo - 9.1 .1 991)

Drazí braťi,

Na kďdém. kroku působila na nás hlubolcým doj-
mem Vytrva]ost a věrnost tolika bratří a sester, která |im
porrÉtnla překonat pronásledovánÍ po akovou řadu let.
Býa to pevná vůle čerpat z ideálu evangelia dominikán_
skýrn způsobem, která jim porrÉtnla přěkonat tolik potÉí
a udrŽet provincli ve zdravém stavu' aby zas mohla
obnovit staré apoštoláý a přistoupit k bttdování nových.

Za vše to lryjadřuje řád hluboký dík VšemohoucÍmu
Bohu a kďdému z vás, zejména bratru Ambrožovi,
bratru Domlnikovi a bratru Akvinatovl.

40 LET

Charisma zakladatelů (Er 1í) se pro|evuje jako
zkušenost Ducha přenesená na jejich rÉsledovníky, aby
podle něho žili, aby ho zachovall' prohlubovali a dále
roa{ell v souladu s tělem Krlstovým, a to v procesu
trvalého růstu. To je důVod, proč je zachována různoro_
dost charakteru jednotlivých řeholnÍch institutů a prď je
podporována cÍrkví (LG ,m; cD 33, 35, s1, s2 atd.).

Tento specif ický charakter podmlňu|e také zvláštnÍ
stý posvěcení a apoštolátu, jeŽ \^/Náří zcela urěitou
tradici umoŽňujÍcí snadné rozpoznání je|ich ob|ektivnÍch
prvků.

V dnešní době kultumího rozvoje a církevnÍ o'bnovy
Je nutné zachovat ldentitu každého lnstitutu tak bezpeč_
ně, abychom se vyhnull nebezpečÍ nesprávně definova-
ných sltuací, které by mohly být zavlněny řeholnÍky
vměšuJÍďml se do živoa CÍrtwe pochybným a obo|akým
způsobem tím, že nebere ďetď na tradice wého apošto
látu a na Jeho specifickou povahu.' (n'1í).

NAšE TRADICE

Musírrre stáe mft na rrrysli cdek a |en to znarrrelÉ zdra/ý
přístup k životu komunlty, kteÉ zase pomáM podeýft
apoštolát.

ŽlvoT KoMUNtw

Ste|né struktury nelze ďizovat všude a tím méně se
dajÍ aplikovat struktury z minulostl. Být věmý k tladlcím
neznamená opakovat dennÍ program, kteý exlstoval,
když naše komunity býy ještě rozptýenó. Jo to úkd
mnohem obtÍžnější! Musíme žft podle ste|ných hodnot
evangelia ve své komunitě ste|ně věmě, Jak působlll
vynikající mužla ženy před nám!, za ste|ných okdností,
za Jakých žiJgme dnes saml.

APoŠToLÁT

od konánÍ kapltuly v Quezon chý (1977) přlal řád
pro svůJ kazatelský apoštolát ětyřl zúáštnÍ prlorlý:

1) Catechesls ln medio culturarum et locorum a lide
christiana aberrantium

2) politlca culturalls. ordlnls

3) de lustitia sociall

4) de medlls communicatlonls sochlls

Týo priorlty býy schváleny a naše poehopení 3e na
následu|ících kapltulách dále prohloubllo. Nágledkem
toho musítyto priorlý být praktikován y }<aŽdýmbratrem
v jeho apoštolátu a musí být součástí plánu celó provln-
cie (ď. Bome No. 63).

V tomto oddlle se chcl zabývat dvěma aspekty
našeho života - komunitou a apoštolátem. obojí nutno
spo|ovat. Stále hrozí pokušení klást většÍ důraz na |eden
aspekt našeho Ž|vot neŽ na druhý.

'...Je nutno peěovat o to, aby všeovláda|ícÍ povaha
domlnlkánského Žfuota (ednota soudržnostÍ všech
slďek a ákladních hodnot) zůstala kďdému stďe ňa
očích. Studlu se nesmÍ přlktádat nadměrný význam na
úkor každodenní modlitby; a napětÍ exlstu|ící mezi, Žlvotem komunÍty a studiem na straně |edné a apoštol-
ským Žlvotem na straně druhé by se nlkdy nemělořešit
zavrhoráním jednoho nebo druhého." (Rďlo Forrrntionis
Generalis 25)

Jsem Éd, Že Jsem rrnht pozrrat tdlk pwt sp{u|ícÍch
členy dominlkánské rodiny v Ceskoslovensku. V příštích
lďech budďe poťebovat wálerrnou poíÍpc |ak v oHasť
formace tak ! na po!| svého poslání.

Závěrem bych chtěl vám všem @ěkoa za *'*
k ldeálům našeho řádu a |sem přesvěděen, Že vaše
prorlncle přes všechny potEe, které |sotl často nevytmr
te!né, bude ltÉěet vpřed k da!šímu rozkvětu.

S upřímným pozdravem bratrsky váš

fr. Damlan Byme O.P.,
Maglstr řádu
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SMRT "BISKUPA REBEL4"

Francouzský biskup tradlclonalistů Marcel LeÍebvre, papeŽ Pavel Vl' toto schválení odvolal. Lefebvre poJme-

heýzemře!v póndáíá5. 3. 1991 ráno, vstoupídodějin noval.své kněžské bratrsNo po Plu X., protože tohoto

Jako mÉ církvá, kteý radikáně odmftal noýoty Druhého papeže povďoval za slůjvzorv boji proti modemlsmu.
vatlkánského koncitú a v konečném důsledku vynlolal l(átce nato ď6i| arcibiskup v ápadošrýcarském EcoÍ'o
rozštěpenÍ círl<ve. Pro něj a pro "kněžské bratrstvo Pia noviciát, příslušný míst1|llqlup v Sionu mu však nďal
X.., ktéré zaloŽil, býo otvírání se církve světu, postoJ k povolenÍ ke zÍkenÍ kněžského semlnďe. Ten se však
ekůmenlsmu a svobodě vyznání, přfliš. Přes lntenzivnÍ brzy z novlclátu vyvinul. ProtlvýslovnémuzáV,azl vrlsvětl

úsllÍVatlkánu a přesto, že mu zejména papeŽ Jan Paůel Lďebvre "své" semlnaristy na kněze. V roce í976 regr
rr. ú.na.Jvsrt6, zůstar 'bbkup rebel" ŽaŇrzdý. tGnď- val Vatikán suspenzí. Cesty ňíma a tradlclonallstů se
né rbzdělení nastalo v červnu 1'988, kdÉ protivýslovné- začaly rozcházel.
muzÁkazu papeŽe vysvětil čtyřl biskupy. Případ LeÍebvre'' se stal synonymem odporu protl

Po řadu let bý LeÍebvre, kteď se narodil 29' listopa- koncilu, vedl k polarizaci, vylvolal ostrou polemiku ze
du 1905 v Tourcoingu v severnÍ Francii jako syn textil_ strany tradicionalistů proti ''antikristovi. v Rímě, |ak
nÍho podnlkatele, mimďádně horlivým obháicem své papeža nazývali.
římskókatotlckó cÍrkve' Jako mladý kněz vstoupil do Poté, co do úřadu nastoupil papeŽ Jan Pavelll. (í9l8''
mls[ního spoleěensví"otců od Ducha Svatého", odešel za&l]a nová táze kontaktů a sorrdování, ďlčemž rnďnoď
oo zlápaonintilkya udětaItam prudkou cÍrkevní kariéru' sJednocenÍ v otázkách liturgle unikla.nelyuŽita. opětné
Ye 42 tetech se stai blskupem a v roce 1955 JeJ papeŽ dovolení'tridentského mešnlho ritu" Rímemv roce 1984
Pius Xll. jmenovat prvním dakarshým ercibiskupem. přišlo přlliš pozdě, než aby mohlo zastavit rozdělenÍ.

Jako ocenění jeho ásluh v Africe tej papeŽ Jan PapeŽ Jan Pavel ll. a z Jeho povďenÍ kardinál

)o(ll. povolal do úďední komise pro přípravu ll. vatikán_ Ratzinger se od listopadu 1987 naléhavě snďill o
ského konci]u' Jeho zasedání (196265) se Lefe|vre jako sjednocení, kdyŽ Lefebvre oznámil vlastnÍ biskupská
geneÉlnÍ představený CIců oci Ducha Svatého zÚčastnil sVěcenÍ a tÍm óefinitivnÍ odloučent ňím nabízel řadu

|áko plnoprávný člen. kompromisů a vsřícných kroků, které se někteým- 
Protl očekávání mnohých nese většina koncilových katolÍkům zdály přílišné' Bezvýsledně. 30. června í988

dokumentů |eho podpis. Bzy se však ukázalo, Že vysvětil Lefebvre v Econe čtyri blskupy a dokonal tak
'aglornamenlo" býo pro francouzského biskupa přÍliš. schizrna, čÍmž si spolu se svýml spolusvětitelia rywěce
Všrrde věřil nový "rnodemlsmuď', vlděl do církve Vstupo- nými biskupy přivodil exkomunikaci.
vat ducha Francouzské revoluce' Soudil, že kromě toho Bzy po tomto kroku Lefebvre odstoupil od přímého
církev zanedMvá svůj hlavní úkol: zachování Kristova vedení kněžského bratrsNa. Jmenoval své nástupce,
mysteria v duchu téňď dvoutlsícileté tradice. odpor jejichž část odmftá návrat k Římu ještě rozhodněji. ňada
prďl liturgické rďormě, lpěnÍ na starém mešním ritu, jeho následovníků sice nechtěla odloučeníod papežea
odmftání náboženské svobody a ekumenismu, jakož i vstoupila do tradicionalistického "kněžského bratrsha w.
pokoncltního chápání církve - ío |sou hlavní rysy-Lefeb_ Petrai' založeného papežem a věrného ňímu; přesto se
vrova tradlclonalismu. dnes v ňirně ona1t na možnost smření s váší skepsí nď

Konflikty mezi Lefebvrem a Vatikánem se postupně kdykoli před!ím.
zosťovaly. Jeho "kněŽské bratrsNo sv. Pia X.", které
zalďil v roce 19ff), dostalo nejprve sclrváenÍ přÍslušného KATHPRESS č. 59 (kráceno)
mÍstnÍho biskupa ve Fribourgu. o šest let pozdějl však přeloŽila M. ondrášová

DoMlNlKÁnsrÁ RADA
]vtuDÝcH
(the Domlnlcan Councll of Youth -

D.C.Y.)

D.C.Y. je skupine mladých lidí (lalků l
řeholníků), Heří následujÍ KÍista coslou 9v.

Dominika. Jde o hnutÍ ducha y:buzenó v
dominikánskó rodině v lrsku.

.Podnětgm k utvoření D'C'Y. byla
potřebasdÍlet bohatstvÍ a moudrost domini-
kánskó tradica 8 ostatnÍml mladými lidmi v
lrsku a usnadnění většÍho zapojenÍ celóho
:božÍho,lidu'do života mÍstnÍ cÍrkve. PrvnÍ
lnlclaťva vznlkla v ÉtE Í989, kdy býa uspo-

řádánapout'do Taize a mÍst, kde sv. Domi_
nik ve Francii zakládal řád' Zžitek spole-
ěenstvÍ a modlitby vedl k hledánÍ cost, jak
v této ěinnostl pokraěovat.

V současnosti v lrsku existují ětyři
skupiny a mnoho dalších vzniká. MístnÍ
setkánÍ jsou věnována reílexi čýř základ-
nÍch prvků dominikánského života' Čas
setkánÍ je rozdělen mezi modlitbu a stu.
dium. Skne přátelstvÍ s€'vytvářÍ společen.
ství a pocit sounáložitosti, což rozvíjí jak
Íormální tak sociálnÍ vazby spoleěenstvÍ.
Kďdá skupina se takó snďÍ rozpoznal
pastorálnl Fotřebyve svém okolí a aktivně
se podílet na Jejich řcšenÍ.

Národní shromáždění se uskuteěňuJÍ
pňbližně kaŽdó tň měsÍce v úznýÓ ěágbďl
země. Jsou věnována modlitbě a prcbl&
mům lrskó církve v souěasnó'dobá. Jg
vydáván zpravodaj, kteď ie distribuován v
'každóm dominikánském centÍu v zeml.

Stále další mladí lidé objevujÍ' že jeJlch

vlastní osobnost a sPiÍitualita nachází vy|ád-

řenÍ a potvzenÍ v dominikánskó tradicl.
D.G.Y. obohacuje kďdóho v jeho vlacMÍm
povolánÍ'at' je to řeholnÍk ěi laik.

Následuje dokumont vydaný D.C.Y.
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ProhlášenÍ Domlnlkánské rady
mladých

Dominikánská rada mladfuh je skupina
mladých lidÍ' heřÍ následujÍ Kíista cestou
sv. Dominika' at' svobodných' ženaých'
řeholníků' studentů, pracujících ěi neza-
městnaných. ověřili jsme si ze zkušenosii
důležitost čtyř základnÍch kamenů domini-
kánskóho života: společenství, mod|itby,
stirdia a misie.

Zde je náš způsob, jak je žijeme.
Jsme skupina, která se modlí' přijímá

příchozí' má smysl pro humor a těšÍ se
wájemnému spoleěenství. Rádi se vyjadřu-
jeme prostřednictvím hudby. Stavíme na
dobru a pravdě' které jsou v každém z nás
a v každém' koho potkáváme. Posilujeme
jeden druhého tím, že sdílíme navzájem
naši pravdivost, dary a schopnosti. Společ_
ně hledáms' objevujeme a prohlubujeme
svoji vÍru, aby byla otevřená a tvárná.

Jako mladí lidó inspirovaníevanggliem
se zajÍmáme o společnost, ve kÍeté žijeme.
Přikládáme tomu velký význam.

(lDl - březen 1991)

MEzlNÁRoDNí roHcnes:
DoMlNtKÁNl A NovÝ svĚT

TřetÍ mezinárodní kongres na téma
Dominikáni a Noý svět se uskuteěnil 10. .

14. zářÍ 1990 v Grenadě. 7abýval se historiÍ
dominikánského řádu a Nového světa v 17.
století. zúčastnili se ho dominikánští histo-
rici a odborníci ze Španělska, ltálie, Mexika,
Filipín a Francie' Výsledek kongresu je
hodnocen velice poziťvně, nebot' přednese_

nó přÍspěvkyzcela vwrátili dodnes přetrvá-
vqíclnázor, že 17, sloletí bylo dobou úpad-
ku náboženských řádů v Latinské Americe.

Dominikánka jako
proÍesorka íilosoÍie

ňádoý magistr a kanctéřuniverzity sv.
Tomáše (Angelikum) jmenoval sestru Fran-
colse Thárěse Lamoureux o.P. z řÍmské
konglegace }ádnou proíesorkou na íilosoíio
kó Íakultě. Jmenovaná obdržela stolici dějin
gtaré íilosoíle. Jmenování bylo provedeno
dne 10. prosince í988'

Seslra Lamoureux byla od roku 1986
hosiujícÍ proíesorkou. Narodila se v Periers
vo Fíancii, studovala práva a Íilosoíii na
Sorbonně, kdg také v Íoca 1967 dosáhla
lleenciálu ÍilosoÍie, Později Vstoupila do
řÍmskó kongregace sv, Dominika a dosáhla
na Angellku doktorátu íilosoÍie. Tómatem
|ejÍ doktotské teze bylo: ''čas 1áro existen-
clálnÍ dimenze u J. P. Sartra a.G. Marcela.''

JejÍ jmenování je opravdu významné.
Statut univerzity reservuje titul "stálóho
proíesoÍa" zásadně jen dominikánským
pÍoÍesorům. Přesto univerzita, její ředitelstvÍ
a řádoý magistr chtějí dovolit sestrám jako
ělenkám dominikánské rodiny přístup na
tuto univerzilu. Aěkoli dominikánky již stu-
dují na různých Íakultách a pracují v jejich
správě anebo jsou hostujícími proíeso*ami,
je sestra Lamoureux prvnÍ stálou domini_
kánskou proíesorkou. Je to znamenÍm ěasu
a krokem vpřed při začlenění dominikánek

- do práce Angelika, současně však také
zhodnocením jejich schopné spolupráce,
kieré v mnohém směru univenita od sesteÍ
dominikánek dosáhla.

MAĎARsKo

Situace dominikánské rodiny v Mad'ar-
sku

V Mad'arsku je pocil'ován nedostatek
dominikánských povolání - počet bratrů
klesl natolik' že Mad'arsko ztÍatilo statut
provincie' Většina otců je starších a ď na
výjimky žijí a pracujíjako íaráři. Paradoxem
je' že v Mad'arsku jsou čýři kvetoucí kláš-
tery kontemplativních sester'

sssR

Krátké inÍormace o dominikánech (lDl'
28s, 1991)

V souěasnó době žije a pracuje v SSSR
asi 20 dominikánů' Z toho je 15 z lůzných
národnoslí žijícÍch v SSSR a 5 Poláků.
Nemusí iiŽ žíl v podzemÍ - požívají nyní
vládou uznaných oběanských práv.

P. Alexander Chmielnicki' Rus židov_
ského původu, žijící v Moskvě má na staros
ti duchovní správu pro konvertiý ze židov-
ství' dále pracuje s mladistrrými a univeÍzit-
ními studený'

V Leningradě žijí dva dominikáni' řídí
tam jodinou existující íaru - Panny Marie
lurdskó. očekávají příchoddalšÍho - ukrajin-
ského kněze, aby mohli utvořitspoleěenstvÍ
a spolu s kostel€m zÍskat také konvenlní
budovu kláštera, kterou írancouzštÍ dominl-
kánl vlastnili až do r, 1937.

V Ukrajinské republice žijÍ celkem ěýřl
dominikáni, v městě Biala Gerkev se uvďu_
je o založení konventu, Ve L\ově o obno/onÍ
kostela, ve kteróm Je zatÍm muzeum ateis-
mu.

V Bělorusku žijí dva dominikáni, íarář
P' Kazimír Wielikosielec a P. Janusz Skec-
zek - delegát biskupa pro jednánÍ o navÍá-
cenÍ kostelů.

V Litvě žijí tři dominikáni, kteřÍ zde
spravují Íary.

V Lotyšsku žije nejvělšÍ skupina domi.
nlkánů. TvořÍneíormálnÍ vlkariát. P. \Mlhelm

Lapelis je př€dstaveným dominikánů pro
celou oblast Baltu, zpovědníkem v rižskóm
seminářia Íarářem v Dobre a Alce. P. Janis
Aglonietis je proÍesorem biblisliky a spra-
vuje tři íary u Rigy.

KRAKOV

23. apríla sa v Krakove, v kostolo klau-
zúrových sestier dominikánok na Gródku, v
deň slávnosti svátého Vojlecha, hlavného
patÍóna Polska, ajednóho z patronov čiech
a Uhorska, konalo modlitbovó gtrotnutig

členov dominikánskej rodiny. Poduiatie
zorganizovali poÍskídominikánski klerici; na
ich pozvanie sa tohto stÍetnutia zúčastnill
bÍatia z dominikánskóho konventu v olo-
mouci,

- V ksku q/šla kniha obsahujÍd všeďtny
dopisy magistra řádu íra Damlána Byrna,
které adresoval řádu do roku í99í' lftlhu
pod názvem "A Pilgrimage of Faith'vydalo
dominikánskó nakladatelstvÍ Dominikan
Publication' Dublin. Připravuje se jejÍ v'1ydánÍ

v němčině a španělštině.

- ltalská televize (RAl) připravujeíilm o
dominikánském tetciáři Pier Giorgovi Fras-
satim. scóna joho přuetÍobláčky byla natá-
ěena v klášteřo santa Sabina'

. Ve Valencil zemřelve věku 82 lot íÍa
Emilio Sauras' jeden z nejvýznačnějšíc{t
teologů posledních Padgsáti let. Út'aslnil so
ll. vatikánského koncilu a je autorem koncll-
nÍho textu o všeobecném kněžstvÍ vóřícÍch.

- Svaý otec navštÍvil na PopelečnÍ
středuklášter Santa sabina. Účastnilse zds
obřadů'jak je zvykem již od 16. stol€tí.

- Spoleěnost Tele-Sal Films přlpravuJe
celoveěernÍ íilm -Hoart oÍ War' a několik
krátkých pořadů plo televizi o Bartolomějl
de las Casas - ochráncl indiánů a ěsmochů.

črsxost-ovENsKo

Ve dnech 12' . 15' dubna navštÍvll
&skoslovensko o. kardinál J, HameÍ o.P.'
pleíekt Svaté kongregace pro řeholnÍky a
řeholnice. Z programu Jeho návštěvy: návš-
těva vicepremiéra J. Mikloška, návštěva
sekretariátu BK ěsFR, setkánÍ 3 KVňP,
pontiÍikálnÍ mše sv. u sv' JiljÍ v Praze a v
katedrálo sv. Jana Křtilglev Trnavě, rgtkánÍ
s novici o'P.' setkánÍ s arcibiskupem J.
SokolEm, mšo sV. u sester o.P,, návštěva o.
kardinála F' Tomáška.

Jean Hamer se narodil v Brusclu í.
'ěervna í 9í6. střodoškolská atudla odbývel
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v 'humannnr ťÍdě gymnázla u Kest'an-
ských školských bratřÍ v lnstitutu selnl
Berlhuln v Malonne a poslóze v lnslilutu
Svatóho JlřÍv Bruselu. Do noviciátu u doml'
nlkánů vstoupil v roce í934' kde přijal

imóno bratr Jeroným. Studoval íilozoíli a
teologii v domlnikánském Studiu gen9ralo
(v La Sarte a v Lovani), která ukončil lekto'
Íátgm v-čorvnu 1944. Toto obdobÍ utvářenÍ
přelušil rok vojenské prezeněnÍ služby a třl

a půl měsÍce válkya zajetÍ(1940). Na kněze
byl vysvěen v Íoce 1941.

od loku 1944 do roku 1962 vyučoval
nopřgtÍžitět€ologii' s výjimkou dvou let (od

roku í946 do roku t948)' kdy se přlpravoval
na doktorát.teologio na Unlvelsitě ve Fri-
bourgu ve Švýcarsku. Vtomto období uěil

otoc l-hmer dogmatickou teologii, ekleziolo
gii a íundamentálnÍ teologil. Přednášel
předevšímve 'Studlu'v La Sarte F nq Do-
minikánské Íakultě v Saulchoir (Francle)'
kde bý v loloch í95&1962 rgktorem, ale
takó jeden rok na Arrgeliku v ŘÍmě 1t9se-
-1953).

V srpnu 1962 so otec Hamer stal gene-.

lálnÍm sekretářem studiÍ Dominikánského
řádu a asistentem řádu volmistra pro pÍo-

vincie írancouzského jazyka. Tyto Íunkce
vykonával po ětyti roky, v období, které se
překýalo s truáním koncilu, na němž se
odborně podÍlel jako spolupracovnÍk Sekre-
tariátu pro jednotu křest'anů.

V říjnu 1966 bý otec Hamer povolán
do řÍmskó kurie jako tajemnÍk Sekretariátu
pro jednolu křest'anů (eho předsedou
tohdy bý kardinál Bea a tajemníkem Jeho
Excglence Mons. Willebrands). V loce í969
3g slal iajomnÍkem tóto instilucg. V únoru
1973 byl povolán do úřadutajemnlka Svaté
kongregaco pro uěenÍ vÍry' kdy bý spolu-
pracovníkem obou preíektů, kardlnála
šepera ď do listopadu 198í a poslóze
kardinála RaEing€ra.

Dne 29. č€rvna í973 jej Svatý otec
Pavel Vl' vysvěiil na biskupa - byl jmenován
titulárnÍm alciblskupem Loria.

Dne 9. dubna 1984 jej Svaý oec Jan
Pawl ll. jmenwal zástupcem prďekta Svaté
kongregace pro řeholnÍky a řeholnlcg.

}Grdinálskou hodnost přijal 25. května
1985.

PRAHA

. od2. dubna í991 působÍ v praŽskóm

konventu noý převpro. Augu8tin Prokop.
Niaglstrem kleriků na Gyrilometodějskó
bohoslowckó íakultě v olomouci se místo
něho stal o. Jolr*{n Vinklárek'

od února 1'991 plobÍhá v klášteře gv.

Jiljí cyklus přednášek s paralelním progía-
mem pro dětl 'costa k rodině" pořádanýS.
pÍ.tíkh rpol.ó.nrwÍm LsSD. Dorud bylr

probrána témata: Rodina jako costa k Bohu'

Pravldla a hodnoýv lodině, Negativní vllvy
na Íodinnó soužitÍ, Sexualila a manželstvÍ.

Přlplavují se přednášky na tóma Společná
modlitba v rodlně (8.6.í99í v 15.00 hodin)
a Kest'ana regulace porodnictví (22.6.í991

v 15.fi) hodin).

PRovtNČNí nnon LA|KÚ
. BRNO

- 13'4. 'í991 se v Brně sešla ptovinčnÍ
rada Laických sdruženÍ sv' Dominika
(LssD)' Zúčastnili se jí Vilóm Jordán Ma-
tausch, VladimÍr František UhlÍř' Heindlicha
olga Kasanická, JoseÍ Zdislav Ston|ak'

JaromÍr Lorenzo s€dláki kena Zdislava
FibÍrová, Petr Pitřinec, Pavel Jan Rychetský'
Petr Manos Svoboda a proviněnÍ pÍomotor
oteo Vojlěch Soudský. Bratr Jordán se zde
rrzdal íunkce provinčního představeného
dominikánskóho laikátu z důvodu svého
poslání jáhna a úkolu vypracova! smělnicg
a uvóst v život sdruženÍ jáhnů řádu sv.
Dominika. Noým provinčnÍm předsta-
veným bý zvolgn PetÍ Manes Svoboda.
Dále se projednávaly otázky úč€sti domini-
kánskóho laikátu na oslavě Íoku bl. Zdis-
lavy, časopisu Salve, zlepšení inÍormova-
nostl mgzi místnÍmi sdruženÍmi v rámci
provincie a přÍpravy noých provinčních
směrnic.

oLoMouc

9. února navštÍvil bratry kloÍiky o.
Charles Arrgell oFM' proÍesor ekumenlckó
teologie na Papežskó univezitě sv. Tomáše
Akvinskóho (furgelikum) v Římě. Měl zde
přednášku na tóma "Katolická oÍrkev po ll.

vatikánskóm koncilu"'
12. února!ložil jednoduchó sliby bratr

lnocent Vladimk Szaniszló. od 4. března
studuje na C}rilometodějské bohosloveckó
Íakultě.

17. března sloužil o. arciblskup Fran-

tlšek Vaňák v chrámu sv. Michala pontiíikál-

nÍ mšl sv. u přÍležitosti smÍti bl, Jana Sar-
kandra, HÓý|e zdo v boěnÍm oliářl pocho-
ván.

21. a ?2. března navšÍvll olomoucký
konvento. Zdiglav Umlauí o'P'' člen angllo-
kÓ provlncle, kteý působÍ na Tdnidadu.

29. června budou v ďlrámu w. Miďtala
v 1o.00 hodin vywěcenl na kněze čtyři
jáhnl' bratřl Damián Němec, František
Pistrák, Filip stajn€Í a JUDr. Rajmund
Tretela. Své primiční...nše budou slavit v
tyto dny:

- bratr Darnián 30. ěervna v 9.fi) hodin
u sv. Mlchala a 6, ěervonce v9 14.30 v
Blansku

- bralr Frantlš€k 14. čprvence v Ío.il)
hodin v olšově (okres Prešov)

- bratr Fllip 3o. června v 10.30 hodln u

Panny Marie RůŽencové v Plzni a 7. ěeruen-
ce v 10.00 hodin v Jablonnóm v Podještědí.

Proíese noviců bude 2s\sÍpna v Prazo
u sv. Jiljí a 1' zářÍv KošicÍch. obláěka novl-
ců bude v Praze 1. září a 28. srpna v Košl-
cÍch.

BRNO

V chrámu sv' Michala probíhají každó
úteý po veěerní mši sv. (18.3o hodln) před-
nášky o. Tomáše Bahounka na tóma "Křes-
t'anskásociologie". Dále zde probÍhá cyklus
přednášeko. Jordána o Íilosoíii sv' Tomáše
a o duchovním životě a Dl. Krátkého o
křest'anskóm apoštolátu a životě z vÍry.

OSTBAVA

ostravskó společenstvÍ LSSD má v
souěasné době 17 ělenů. ScházÍ se zptavid-
la každou třetísobotu v měsÍci v kostele sv.
Václava. V rámci setkání probíhá cyklus
přednášek o historii křest'anstvÍ, Připravují
se přednáškyo rrzniku vesmíru a života a o
životním ptostředí.

NěkteřÍ členové se podílejí na práci ve
íarnostech, v souěasné době se v rámci
Desetiletí duchovnÍ obnovy zabývajÍ probló-
my soužitÍ v rodinách a příplavou na obno-
vu manželských slibů'

BRAT!slávA

V Bratislavě v souěasné době působÍ t}i

mÍstní společenstvÍ LSSD. Ve svém apošto-
látě se zaměřují hlavně na misie a pomoc
rodinám a staým a nemocným. Dále se
zabývajÍ rozmnožováním duchovnÍ literatu-

ry, překládajÍ z němčiny, írancouzštiny a
anličtiny. PodílejÍ so na íinančnÍ podpoře
slovenských dominikánských bohodolol pň

studiích v olomouci.

B(NKOVICE

1.í2't99o bý nad p'lůěolím kláštera
toatói domlnlkánek v BojkovlcÍch opót
vztyěon kříž, klerý bý odsud odstraněn po
násilné deportacl sostor v roco í95o. l,loý
křÍž zhotovil mÍstopředseda městskóho
úřadu, pan František Slavíček. KÍž byl
slavnostně posvěcen P. Maneyem Hubem
o.P. a vztyěen za přítomnostivšech seďer
a několika bojkovických oběanů.
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KALENDARIUM

Květen

4. Bl. Emilie Bicchieri, panna
7. Bl. Albert z Bergama, člen l1l. řádu
8. Panny Marie, ochránkyně řádu kazatelů

- nezávazná památka
10' Sv. Antonín zFirenze, biskupa _ památka
12. Bl. lmelda l-ambertinl, panna
15. Bl. JiljÍ z Vaozela, kněz

Bl. ondřej Abellon, kněz
19, Bl. František Coll Guitart, kněz
21. Bl. Kolumba z Rieti, panna
24. Přenesení ostatků sv. Dominika, kněze _ památka
27.B]. ondřej Franchl, biskup
28. Bl. Marie Bartolomea Bagnesi, panna
29. Bl. Vilém Arnaud a druhové, mučednícl
30. Bl. Jakub Salomonl, kněz

Bl. Zdislava _ svátek

červe

Svaý Artonín Florentaký

za papgžo Urbana Vl. (1378 . 1389) došlo ke schizmatu. část
kardinálského sboru, především Francouzi, zvolili vzdoropapeže'
kleý přijal jmóno Klimonl Vll. Papežské dvojvládÍ' a od loku í409
dokoncg trojvládÍ, působilo v) cÍlkvi velikó zmatky' l v řádu kazatelů
panoval zmatek a úpadek.

Roku 1389 se ve Florencil narodil Mikuláši Pierozzlmu syn
AntonÍn' V šestnácti letech bý přijat do řádu. Po vpvěcenÍ na kněze
zaěal horlivě půsoh:. iako kazatel a zpovědník. Později několikrát
zastával úřad převora' }tovněž byl generálním vikářem reÍormovanó
kongregace lombardskó a potom toskánské. V roce 1446 ho papež
Evžen Vl. jmenoval arcibiskupem Flolencie. Antonín so lomuto
rozhodnutí papeže jon těžko podroboval. Když po biskupskóm
svěcgníve Fiesole vstupoval 3e slavnoslním průvodem do města, šel
pěšky a bos. l jako arcibiskup zachovával řeholnÍobservanco. Bý
moudrým' rcarážným' ale taká pewýrn rebrmátorem dieďze. Proď
lidó lcÍrkevnÍ hodnostáři se k němu utÍkali o tadu. Brzy sl získal titul
"AntonÍn rádce'. Svou dlecézl vzorně spravoval třináct lot.

l při sVó rozsáhlé člnnosti věnoval mnoho ěasu psanÍ.
Zemřel 2. května 1,1459 obk'lopen sýml bratřÍmi.
Svatořečen byl Hadllánem Vl. v roce 1523.

Bl. Dlana

Diana patřila k prvním sostíám kláštera sv. futežky v Bologni,
kteró měly obláěhu roku 1223. Ze skrýóho života sostor tohoto
kláštera není příliš známo. Jen něco málo se dovídáme z dopisů,
které sestře Dianě posílal Jordán Saský. Dopisů se zachovalo asi
padesát' Jsou jakýmsi duchovním vedením sestoÍ u sv. Arrežky'
Jejich hodnota jo v tom' že nás uvádějÍ k prvotní dominikánskó
spiritualitě, UkazujÍ takó' jakým způsobem so sostry podílejí na
apoštolátu řádu a jak jg tato účast důležitá. Bl. Diana zemřela
pětatřicetiletá í0. čorvna 1236.

Její úcta býa potvnena papeŽem' Lvem xlll. toku í888'

n

2. Bl. Sadoc a druhové, mučednÍci
4. Sv. Petr Veronslcý, kněz a mučedník - památka
8. Bl' Diana a Cecilie, panny - nezávazná památka
í0. Bl. Jan Dominici, biskup - nezávazná památka
12. Bl. Štepan Bandelli, kněz
18. Bl. Hosanna z Mantovy, panna
20. Bl. Margita Ebner, panna
23. Bl. ]nnocent V.; papež

červenec

7. Bl' Benedikt xl., papež
8. Bl. Hadrián Fortescue, mučednlk
9. Sv' Jan KolÍnský a druhové, mučednÍcl _ památka
13. Bl. Jakub zVarazze, blskup
í7. Bl. česlav, kněz _ naÁvaziá památka
22. Bl. Jana z Orvleto, panna
24. B|. Augustln z Biella, kněz

Bt. česlav

&slav byl příbuznýsv. Hyacinta, oba pocházeli ze šlechtickóho
rodu odrowďů. Vroce 12rgdoPÍovázeli krakovskétio biskupa fud'na
do Říma. Tam se sotkali 8o ďv. Dominikem, kteý je přijal do řádu.
Podle ústního podánÍ na zpáteění cestě zakládali kláštery na Moravě
a ve Slezku. Toto podánÍ však nelze hi8toÍicky podložlt. Spíše
vytvářeli podmínky pro pozdějšÍ zaloŽení. Po návratu zaěal gv.

Hyaclnt působlt v }takově, B. Č,eglav se vrátil do Prahy, kde spotu
r domlnlkány z KolÍna nad Rýnem zaloŽll klášter roku 1225. &zy
potom vrnlkají kláštery v olomouÓl' v Jlhlavě' v Hradcl Kálové a v
Brně. olomoucký konvent sv, Michala snad založil bl. &slav roku
1226 nobo 1227, Po wniku polské provlncie 1228, k nÍž patřily l
kláštery na území &ch, Moravy a Slezka, bý česbv v lelech í242
- 1238 provinciálem' B' &shv zemřel Í5' čsrvence 1242 vg
Vratislavi a tam byl také pochován.

Úau k němu schválil papež Klement Xl. v roce 1713.
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Po uzávěrce3
Běhern poutr: l bl. Zdíslavě 1. ěervna v Jablonném v PodJeštědí se
uskuteéní mše sv. také v 17 hod. (sIouŽí ěeští bískupové).
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