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V dnešní době si kdelcdo myslí, že je tak hodný, že si nezaslouží nic než nebe! Za tohle může
bezpochyby naše civilizace, která se ohání polehčujícími okolnostmi a všelijalqnti alibi, aby lidi
zbavila pocitu viny a hřícltu..Kdosi poznamenal, že dnešní vládnoucí ideologie jsou založeny na
obecném fundamentúlním dognatu, totiž na nrdošíjném popírťtní hřícltu, tedy oné reality, s níž je
spojenavírav peklo a očistec. Alemlčeníkolem očistcevyplývíti z něčeho jinéln... Biblicistttus.
kteý jako první rozvinula protestantská tradice, a kteý rychle pronikl i do katolické teologie, z něln
vyvozuje, že ty ýslovné pasaže z Písma svatého o stavu, kteý tradice nazývťt "očistcem" (název súm
je poměrně pozdní, ale skutečnost sama patřila evidentně k víře křest'anťt ocl samého začitku) jsou
nepřiměřené a dosti nejasné. AIe jak jsem řekl už jinde, tento biblicismus mÓ sofua co společrúln
s katolickým pojetím, podle něhož se bible musí číst v hájemství Círl<ve a její víry. Podle ntélto
názoru, kdyby neexistoval očistec, museli bychom jej vynalézt . Protože múIo věcí je tak
bezprostředních, tak lidslýcll a rozšířených - ve všech dobťtclt a ve všech kulturách - jako modlitba
za naše drahé zemřelé. ( . . . )

Refonnace teoreticlq odmítla přijmout očistec, a proto i ntodlitby za zenúelé.:Ve skutečnosti se
však němečtí luteráni k této praxi nakonec vrátili a našIi si pro to silné teologické zdůvodnění. Modlit
se za drahého zemřelélto je sklon příliš naléhaý, aby bylo možno jej potlačit; je to překrarná
manífestace solidaity, laslq a pomoci, která sahá i za hradbu smrtí. Blaženost nebo trópení osoby,
jež je mi drahá, a která se odebrala na dru|tý břeh, zúleží z časti i na tom, jestli já na ni vzpon'lenLl
nebo zapomenu; ona i nadále potřebuje mou lasku. ( . . . )

'Italský ttovittář, kteý roanlouval s kardinólent, uvedl v té sottvislosti příktarl Kalvína, kteý dal zbičovot jistou ženrt za to,
že se nlodlila na ltrobě svélto s1ma. (Pozn' překl.)

Zpráva o rozhovoru Josefa kardináIa Ratzingera
(Josef kardinál Ratzirrger hovořil s italským novinářem Vittoricm Messori

v Brixcnu v srpnu 1984, překlaclatel Rio Prcisner)

Rozmluvy, literární a filozofická revrre 6/1986

o je očistec?

Soudím, Že štěstÍduší v očistci se dá srovnat jen se
štěstím svatých v nebi. Jejich štěstí roste každým dnem
tím, jak je Bůh těrrrto duším sdílÍ, a to do té míry, do jaké
v nich zanikají překáŽky tlumící BoŽí život sebesdílení.

Jako přikrytý předmět namůŽe odráŽet sluneční
paprsky nikoli vinou slunce, které dál svítÍ, ale vzhledem
k příkrovu, tak je to také s plísní (to jest s hřÍchem), která
přikýá duši. V očistci tuto plíseň neustále vypaluje
oheň: do té mÍry, do jaké zaniká, se Boží s|unce dokona-
lejiodráŽívduši ...

ovšem z druhé strany wato, zakoušejí duše v očistci
tak těžká utrpení, že to lidslcý jazyk nedokáŽe vyslovit
a lidská mysl si o tom nemůŽe udělat pojetí bez zvláštní
BožÍmilosti . . .

Duše uvolněná od spojení s tělem, kdyŽ v sobě
nenalézá onu čistotu, pro kterou byla stvořena, vidÍ, že
pekažky bránící spojení s Bohem mohou byt odstraněny
jedině očistcem, a tak se okamžitě do něj vrhá dobrovol-
ně.''

Řeknu ještě vÍce: vidím, že Bůh neoplotil Ráj a ne-
zavřel jeho brány. Každý, kdo chce, můŽe do něj
Vstoupit. Vždyt'Bůh je milosrdenswísamo a jeho paŽe
vždy otevřeny vůči nám, aby nás přijaly do slávy.
Zároveň ale přitom vidím jasně, že BoŽí podstata je
čistota a neporušenost sama (a to V takovém stupni, že
sito vůbec nedovedeme představit) a že duše, která by
na sobě měla nějakou nedokonalost, by dokonce její
sebemenší stín, by raději volila vrhnout se do tisíce
pekel, neŽ se ocitnout prď Božím nrajestátem s nějakou
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sJo/rnou na sobě. A kdyŽ vidí, Že očistec je právě k tomu
určen, aby ji z těch skvrn očistil, vrhá se do něj sama
a vidív tom veliké Boží milosrdenstvÍ, heré je schopno
ji osvobodit od takové překážky'

sv. Kateřina z Genui (+ í5í0)

Lítost z hříchů roste tím více, čím větší milosti duše
dostává od Boha. Je to bolest, která nás, jak soudím,
neopustí, dokud nebudeme tam, kde uŽ nás nemůže nic
bolet.

Je pravda, Že tuto bolest cítíme někdy vÍce, někdy
méně Živě a je to bolest zvláštní. Duše tady nemyslí na
tresty' které si zasloužila svými hříchy. Bolí jen to, že
byla tak nevděčná tomu. jemuž za tolik vděčí a kteý je
tak velice hoden toho, aby mu všechno sNďení sloužilo.
Nad svou nevděčností cftí bolest tím hlouběji' čím jasněji
_ ve světle darů, které ji Bůh uštědřuje - postřehuje jeho
velkorysost. Je zklamaná svou nepochopitelnou drzostÍ'
pláče nad svou zaslepeností, Že Boha hodného cti brala
tak na lehkou váhu. NemůŽe se utěšit v Žalu pro svou
tak nerozumnou hloupost, zvláště kdyŽ si uvědomÍ, pro
jak ubohé a nízké věci pohrdala tak wnešeným najestá-
tem.

KaŽdá následujícímilost přidává vŽdy nové bolesti'
Je to tak proto, že čím více poznává krásu svého Boha,
tím jasněji si uvědomuje' .iak nekonečné lásky je hoden
ten veliky Pán a Bůh a tÍm více a vroucněji jej miluje.
Protože je ale od něj stále ještě oddělena a vzdálena od
štěstí vlastnit ho, rodí se v nÍ a roste zároveň s láskou
stále většÍ stesk po něm' Stesk trvá celá léta, roste a sílí
tak, že nakonec dovádí duši do stavu vnitřnÍ muky,
o které bych tu chtěla mluvit.

ffichazejí chvíle, kdy je duše unavena láskou a plane
ve vlastním ohni na jedinou vzpomínku, na jediné slovo,
které ji připomíná, Že smn se opožd'uje, tak, že náhle
(sann neví odkud) cítí v sobě iakoby úder hromu, jakoby
ohniuý hrot, kter'ý propichuje její nitro.

NďÍkám' Že by to bý skrÍečný hrot. Je těŽké přesně
popsat, co to je, ale at' je to cokoli, je moŽné jasně
a zřetelně cftit, Že je to něco, co nemůŽe pocházet z naší
přirozenosti. Nejde také, byt' jsem to tak nazvala o sku-
tečný hrom, ale je to něco, co proráŽí a zraňuje ostřeji
než hrom. Ani ta rána, natolik tomu rozumím, nebolí tam,
kde obvykle cftíme bolest, ale V nejhlubší hlubině, v nitru
duše a tam ten hrom v okamŽiku mění v popel všechno,
co je zkažené z naší pozemské přirozenosti. Dokud trvá
ten stav, není pravděpodobné, že by si duše zachovala
jakékoliv vědomí o sobě samé' Nějaké vyššÍ sÍla tak
zadrŽuje jejísíly a znemožňuje jejich působenÍ, Že duše
není schopna dělat nic jiného než právě to, co zesiluje
jejÍ bolest: nedokáŽe dělat nic jiného neŽ milovat' toužit
a tesknit.

Nechtěla bych, aby mne někdo obvinil z přehánění.
Naopak, cítÍm a vidím, Že mluvím tak málo, Že mi chybí
slova na to, abych řekla vÍc, protože jsou to nevyslovÍtel-
né věci' opakuji' rrrame tu co dělat s uchvácením smyslů
a schopností a zároveň s tÍm s jejich naprostou ne_
schopnostÍ k čemukoli kromě toho, co zvětšuje palčMost
této bolesti. Rozum, jinak zcela zbavený svých obvyklých
činnostÍ, chápe naprosto ďetelně to jediné, Že totiž duše

je poprávu smutná z toho, že je daleko od Boha. Pán
zase ještě přilévá olej do tohoto ohně a poslq^uje stále
Živější a jasnější poznání své božské krásy a svých
nekonečných dokonalostí a tím to trápení duše rostgdo
takové míry, Že se z jejÍ hrudi a z úst mimovolně dostá_
vají hlasíté vzdechy a výkřiw. ona osoba, o které
mluvím, i kd}ž je vycvičená v trpělivosti a zvyklá na
utrpenÍ' se přece nemohla zdrŽeloněch Výkřiků, kdý ta
bolest není _ jak říkám - v těle, nýbrž v nitru duše.

Dověděla se tehdy z vlastnízkušenosti, že duchovní
utrpení bolí nesrovnatelně víc neŽ |akékoli utrpení těla.
Tak musí jistě trpět duše v očistci, i kd1ž nernajÍ těla, trpí
přece mnohem většÍ muka než jakékoli, třeba největší
bol esti' kte ré by mohla'#Tjir,:'j'ilÍil 

ln]"i ur.l

ono očištttjícía láskyplné poznání, čili božské světlo,
o kterém mlwíme, jedná s duší' kdyŽ ji očišttlje a připra-
vuje na dokonalé sjednocení se sebou, tak jako oheň
s dřevem, které proměňuje v sebe. Materiální oheň, heý
zachvacuje dříví, začíná je nejdříve vysušovat. Vypuzuje
z něj vlhkost a způsobuje, Že voda, kerá je v něm
obsaŽena, se sykotem uniká' Nato se pak dřevo pod
úivem ohně stává černým, temným a oškliuým a vydává
kouř. Jak se ale postupně vysušuje, zachvacuje oheň
dřevo plamenem stále více a odstraňuje z něj všechny
temné a ošklivé vlastnosti, které jsou mu protichůdné.
Nakonec, kdý je zachvátí zevniť, rožhavuje je, mění je
v sebe a činíje tak krásným, jalcý je on sám. Ve dřevu už
nezůstává ŽádnáMastnost, snad jen tŽe a rozměry méně
subtilnÍ, neŽ záleŽí na ohni. Převzalo totiŽ od ohně
všechny jeho vlastnosti a činnosti. Je suché a vysušuje,
je Žhavé a zahifuá, je jasné a osvěcuje, je mnohem lehčí,
neŽ býo predtím. Všechny ty účinky a vlastnosti způsobil
v dřevě oheň.

Podobně je to s božskym ohněm v kontemplaci, Než
se sjednotís dušía proměnÍ jiv sebe, musíz nínejprve
odstranit všechny její nedokonalostí, dělá ji černou
a temnou, takže se zdá, Že je ošklivější a odpornějšÍ, neŽ
byla před tím. Toto božské očištění odstraňuje všechny
špatné a zhoubné návyky, které duše předtím neviděla,
protoŽe byly v ní zakořeněné a byly příliš zastaralé.
Neuvědomovala si prostě, jak mnoha je v ní zla. A tak jí
to temné světlo boŽské kontemplace všechno staví ped
oči, aby se to dostalo zevnitř a bylo zničeno, a duše
osvÍcená tímto světlem to všechno vidí jasně. Samo-
zřejmě, Že duše tím není méně dokonalé sama o sobě
ani fred Bohem. lfiyŽ vidíto, co předtím neviděla, cftí se
tak ubohá a soudí, Že si nezaslouží nazírat Boha, nýbrŽ
Že je hodna pohrdání. . .

Z tohoto srovnání můŽeme poznat, ja}cým způsobem
trpÍ duše v očistci. oheň by nad nimi neměl žádnou
moc, i kdyby je zachvátil' kdyby byly svobodné od
nedokonalostl l$/ůli Keým musítrpět. Ty nedokonalosti
jsou právě materiálem, kterého se chýá oheň, když
přestanou, oheň uŽ nebude pálit. A stejně tak zde, když
zaniknou nedokonalosti duše, skončí její utrpenÍ a zů-
stane radost.

sv. Jan zKříže (+ 1591)

2



P. Reginald M. Dacík oP
v
Skola dominikánské mystilry

Mlwím]i o dominikánské mystice, nernám na mysli jen nejvyššÍ staw duchovního Života, vlité nazíraní' trpné stalry
duše, kde je více vedena zvláštnÍm působením Ducha svatého, neŽ aby sama šla, jak je tomu na počátku cesty
asketické; tÍm méně chápu mystiku jako souhrn mimořádných jevů v duchovnÍm životě jako jsou vidění, zjevení,
stigmata a jiné mimořádné milosti zdarma dané nebo|i charismata' Slovo mystika beru ve smyslu tradice nejen
dominikánské, nýbrž i všech ostatních staršÍch cÍrkevnÍch druŽin' podle nÉ znamená mystika bohovědu žitou na rozdíl
od bohovědy čistě teoretické, jak to naznačil už Diviš Mystik' Slovem mystika rozumím tedy duchovnÍ život v celé
jeho šÍři, v celé jeho náplni, v celém jeho.rozsahu se všemi jeho projevy od prunÍho jeho kroku až k jeho nejtn1ššímu
vzepětí v nejužšÍm spojenÍ duše s Bohem, jaké je moŽné zde na zemi. K tomuto pojetÍ mystiky stačí uvědomit si
myšlenku sv. Tomáše, podle níž je jen jedna cesta k Bohu, na heré moŽno urazit větší nebo menšÍ kus kupředu,
a proto nelze dělit duchovníživot na asketiku a mystiku jako dvě zcela samostatné cesty, o kteých bychom mohli
říci, že jedna je pro toho a druhá pro onoho, nýbž nanejvýš jako dva úseky jedné a téŽe cesty. Proto řeknu]i
dominikánská mystika nebo řeknu-li dominikánský duchovnÍživot, mám na myslijeden a týŽ pojem.1

ZkourrÉme-li ducha a áHadnÍ rysy dominikánského duchovnho života, setkáváme se s jisými obtžemi, adáště
na počátku, a je nám velmi nesnadné srovnat si hlavně dvě věcí: velkou sloŽitost, jakou q2návají i jeho největšíznalci
_ jako Oerissac,' ktery podal nejhlubší analýzu dominikánského ducha - a při tom úžasnou jednotu a jednoduchost.
Setkáváme se tu s pNky, které jsou na první pohled jakoby proti sobě. Tak na příklad na jedné straně můžeme
pozorovat zdůrazňování zásady, Že milost neniěÍ přirozenosti, což by mohlo vést snadno k naturalismu, a na druhé
straně zdůrazňování potřeby stálého umrtvovánÍ (velké posý řádové, mnišské observance,. světci, kteřÍtéměř ničili
své tělo)' Podobně nauka o milosti, kerá je účinná sama sebou, by se mohla zdát být v rozporu se stálým
požadavkem ctnosti, která znamená úsilílidské. Jeň hlubokému pozorovateli, a to po delším zkoumánÍse zjevícelá
krása harmonie, v níž spl'ývajítyto zdánlivě protilehlé zásady v jednotě poměru člověka k Bohu v duchovnÍm životě,
jak jej chápe dominikánská škola. Tak jako hlubokému pozorovateli se zjeví soulad vlastností BoŽích zdánlivě si
odporujícÍch _ jako milosrdensNí a spravedlnosti _ v celé své kráse, až užÍ jak)se sjednocujÍ v jednotě nekoneěného
Božství, tak také jen bystný pohled zachýí celou kÉsu jednoty, důslednosti a logičnosti často až strohé a neúprosné,
jakou se vyznačuje duchovní Život Ve smyslu školy dominikánské.

Kdybych měl krátce Vyjádřit základnÍ rysy dominikánského duchovního Života, řekl bych tři věci: je to Život
podstatně zaloŽený na teologických zásadách, vypěstovaný na uýsluníliturgické modlitby, a jeho snahou je vyústit
v horlivém apoštolátu, jejŽ cenÍ více neŽ Život pouze rozjÍmavý. Teologie, lifurgie a apoštolát jsou, myslÍm, tři slova,
která nejlépe charakterizuj í dominikánský duchovnÍ život.

l. VlÍv teologie v dominikánském duchovním žÍvotě

Svatý Dominik, jenž jako zakladatel vtiskl celému řádu charakter své vlastnÍduše, byl mužem, prozářeným
moudrostí lidskou i boŽskou. Nezasvětil sice svůj život vědeckému bádánía službě rozumu, ale nechal se v celém
svém jednánívést vědou.Založenířádu bylo pro něho výsledkem dlouhých úvah rozumových, vedených hlubokou
vhou v Boží prozřetelnost a niko]i pouze náhodným vzplanutím vroucÍch citů duše, zapálené láskou k Bohu.3 Řád

tvím, Že dnes se přesně rozlišuje pojem asketiky od mystiky, ale toto rozdělenÍ, které má své kořeny teprve
v době renesance, nemůžeme uznatzatradičnÍ. Zvláště neve smyslu dvojícestyduchovníhoživota. Středověk nemá
ve skutečnosti samostatných, systematickyzpracovaných pojďnánío duchovnÍm Životě, protože chápal duchovní
život jako cestu člověka k Bohu, a o té pojednává V mravouce, která je mu součástí jednotné teologie. lzolace
duchovního života a speciálně izolace mystiky od asketiky nastává teprue v době renesance, kdy na rozdÍl od
středověku vÍce o mystice psali, neŽ jížili. SvatýTomáš nepíše systematické přÍručky mystiky, ale v jeho Teologické
summě je celá mystika obsaŽena, protoŽe na morálku _ část teologie _ pohlíŽí jako na nauku o cestě k Bohu, na
nauku, herá učÍ uywářet v člověku obraz BožíaŽ k jeho největšÍ podobnosti s Božím Vzorem (l.ll. úvod)

2Olerissac, Pro domo et Domino, conference per un ritiro di Domenicani. Firenze 1919, cap. l.

3Srov Moftier,-Hlstoiredes Maitres Généraux de íordre des Frěres Précheurs. T.l., rovněŽ T.ll.p.229.
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dominikánský vyrostl z boje za Pravdu, a tu nestačilo srdce; bylo třeba pěstovat především rozum, ktený by byl
schopen pronikat pravdu a podávat pravdu druhým. Že siřád od počátku zvolilza heslo Pravdu a vložil;eji;m'onb
do svého znaku, nebylo to zase nic náhodného. l v tom se zračila podivuhodným způsobem duše svatého
zakladatele, ldeý chtěl mft ze svých synů rozjínrače pravdy a obhájce pravdy. Sv. Dominik si bý velmi dobře vědom,
že jen pravda nás můŽe osvobodit, Že jen láska k pravdě je schopná dát jeho.synům náležitý směr Života, Že jen
všestranné pěstování pravdy je zachrání ped bludem, ktený se může zjevit člověku brrd'v podobě lákání světa nebo
lrříchu samého' v rozkladu řádu nebo odpadu od přijaté povinnosti'

l-aska k pravdě však znamená také lásku ke studiu. A proto sv. Dominik klade mezi podstatné prosředky, pomocí
nichŽ mají jeho synové dosáhnout svého cíle: studium veritatis assiduum - ustavičné studium pravdy. Můžeme se
pak divit, ŽeYád pravdy se bere po celou dobu svých dějin cestou lásky k pravdě? Mohli bychom žasnout nad tím,
že vychoval největší vědce: od sv. Alberta a Tomáše až po nejlepší teology, jakými se může honosit dnes?a

Z této lásky k pravdě vyrůstá také dominikánský duchovníŽivot, a proto jej mohl nazvat zcela právem Vernets
spekulativním, řekli bychom: založeným na solidních teologických základech. Dává-li ÍilosoÍie svatého Tomáše
přednost rozumu před vůlía učí-li' že rozum je nejvznešenějšímohutnost člověka, uplatňuje tuto zásadu i v oblasti
duchovního života a chce, aby i tu byla vedena vůle vždy rozumem, osvíceným vír'ou. Tím je nám zajištěno, Že jdeme
ve smyslu svého hesla Pravda, protože jen tehdy jde vůle a niŽšíschopnosti dobře a nentoudí, dá]i še vést'rozúmem.

Zásady svatého Tomáše, ienž Íormuloval vědecky myšlenku sv. Dominika tak jako jeho spolubratři ji prováděli
v praktickém životě' zásady tohoto jediného Učitele o přirozenosti a milostijsou základem dominikánské mystiky.o
Tento význam svatého Tomáše ocenil skvěle papež Benedikt XV. roku 1921, kdyŽ napsal: "SvatýTomáš vylož1
s podivuhodnou jasností nauku otců o povznesení duchovního života a o podmínkách pokroku v milosti ctností
a darů Ducha svatého' jejíž dokonalost a vyvrcholení se nalézá V mystickém Životě."7 Svatý Tomáš svou zásadou
milost neničí přirozenosti, nýbrž ji zdokonaluje, ukázal,jak třeba pěstovat všechny přirozené dary rozumu a srdce,
jak i ctnosti čistě přirozené, i když jsou jako ctnosti velmi nedokonalé, nejsou bez rnýznamu pro duchovní pokrok.
A není tu ani stínu naturalismu, protože právě tak' jak hodnotí správně tomismus přirozenost, hodnotí také
nadfrirozený řád, a chce-li plné rozvití přirozených sil člověka' chce, aby toto rozvití se dělo pod Mivem milosti. Proto
domirrikánský směr duchovního života nikdy nesouhlasil s oněmi směry, které (ako na příklad detio moderna),
zavrhují moudrost čistě lidskou, pohrdají filosofiía usilujíjen o afektivní spojenís Bohem v lásce. JestliŽe moudrost
božská můŽe navázat na moudrost lidskou, je jaksi jejípráce snazší, a přirozená kontemplace pravdy může snáze
privésti ke kontemplaci nadpřirozené, jestliže jeduše dosti pokorná a schopná prijmout nadprirozené působení Ducha
svatého v duši. A nenítu, opakuji, anístín naturalismu, a lidská přirozenost nenítím nijak nadhodnocena, protože
tomismus zdůrazňuje právě tak nutnost milosti ke každému nadpřirozeně hodnotnému skutku. Je ostatně dosti
ztrámo, že žádná škola nezdůrazňuje tak potřebu milosti a její vnitřní účinnost, jako právě škola dominikánská'

Je to právě pojenr milosti, který hraje nejdůleŽitějšíroliv soustavě dominikánského duchovního života. ProtoŽe
svaý TonÉš chápe milost jako Účast na frirozenosti Božía pohlíží na milost jako na nejrrzácnější dar, jalcý může dát
Bůh,8 protože naše věčná sláva není Vlastně nic jiného, než vrcholné stadium stavu milosti, [roto tomištict<y směr
chápe duchovní život jako jednotný Vzestup na cestě spojení s Bohem, a nemůže nikdy pipustit naprosý rozdíl me1
asketikou a mystikou. Mystický Život je definitivní rozvoj života milosti a darŮ Ducha svatého, je to úpÍný, hluboce
žitý ži'lot člověka ve stavu nadprirozeném. Ale začátek tohoto Života dostal každý křest'an už na-křtu svatém. Mystika
ireznametlá nějaké mimořádné stavy lidské duše, ty odlišuje tomísmus velmi dobře ocl duchovního Života a od
mystiky, která znamená plný vivoj nadpřirozena v duši křest'ana.

4xdysi pravil Bůh svaté Kateřině Sienské, že chtěl, aby synové svatého Dominika dbali o čest jeho jména a o
spásu dušípomocÍsvětla vědy. ''Pohled'na slavnéhoTomáše!Jakáto úŽasná inteligence, zcela oddaná kontemplaci
mé pravdy. V ní nalézá nadpřirozené světlo a vlitou moudrost ' . .', Dialog.

sVernet, La spiritualité médievale, Paris, Bloud & Gay, 1929, ch. V.-P. Théry píše o tomto rysu dominikánského
duchovního života: Duchovní život, jak jej pojímá bratr Kazatel' nespočívá v osobním iluminišmu, v individuálních
inspiracích, ve výlevech srdce bez kontroly. Náš duchovní život se bude jevit z tohoto hlediska méně přitaŽlivý na
prvnípohled' 1aujme méněduší, které majípotřebu jistého nejasna, rteré sítiouiív jistém neurčitu' BratrKazatelihtěl
vybudovat svůj vnitřní život na pevné půdě. Začíná přísným studiem zjevení a teologie, autentického slova BožÍho
a slov, která uznala Církev.za svá. odtud vytryskne jiskra lásky, kerá ho má spojit ďBohem. V La vie Spir. Janvier
1e38, [23].

uSrov. Hugon: Études... ascétiques, článek La mystique de s. Thomas d'Aquin' Paris, 1924.

tList P. Bernadotovi, redaktoru La vie Spir. Acta s. Sedis, 1g21, str. S2g.

- 'D-obro. milosti jednoho je.větší neŽ přirozené dobro celého vesmÍru, pravÍ svatý Tomáš ve smyslu naprosté
přesažnosti nadpřirozeného řádu vzhledem k přirozenému. l.ll. ot.'|13, čl.9' k 2.
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Svatý Tomáš praví velmi často, Že je v nás dvojíživot: přirozený, jehož příčinou je duše, a nadpřirozený, jehoŽ
principem je milost' A tak jako v přirozeném životě je dána člověku moŽnost nejvyššího vývoje v řádu tiosréň, tat<
milostÍ, kterou vloŽil Bůh do duše ve chvíli křtu s nadpřirozenými ctnostmia dary Ducha švaiého, je dána člověku
možnost nejvyššítto vWoje v řádu Božím' odtud harmonická jednota duchovního Života a jeho jednoňý rzrůst v duši,
obdařené milostí' od nejnižšího stupně, jakého nabyla v den křtu svatého, aŽ po nejuŽši spo|ení s Bohem v Životě
mystickém, kteý je normálnÍm vrcholkem duchovního Života.

Tato snaha podepřft co nejdokonaleji duchovnÍ život rozumem, osvÍceným vírou, neboli dát mu náležité teologické
základy, je MastnÍ všem velhým učitelům duchovnÍho žÍvota dominikánského. Není to jen sv. Atbert a sv. ro'na8, rt*t
byli právě tak velkými Í!9'9otv a teology jako mystiky, je to i velký Tauler, je to i blah. Jindřich Suso, o něml byo
iečen9, že bý nejlíbeznější mez! mystiky pro svou duši hluboce chlivou. Není to zase věc náhodná, že prvnÍ jeho dilo
je Knftečka o Pravdě, dílo nejhlubšíteologické spekulace. Světec si byl velmi dobře vědom, že jen touto cLstou se
může dostat ze začarovaného kruhu, kam přivedl německou mystiku té ooby Mistr Eckeha.t, kďyž nerozlišule mezi
terminologiíteologickou a mystickou, odváŽil se tvrdit jako teolog, co mohl říci nanejvýše jako mystik. A dóstala]i
se mystika Přátel Božích na správnou cestu, byla to zásluha předevšÍm dominikánů z kolína'a Kostnice, kteřÍ
rozumem uvedli cit na pravou míru.

A kdyŽ v době kvietismu,lak nebezpečného pro rozvoj duchovnÍho života, býo řeba říci, jahým způsobem ťeba
rozumět odevzdanosti do vůle Boží, je to zase dominikán Alexander Piny, kteý se propíetl'vslm tim balastem
kvietismu a pomocí zdravé teologie usměmil túo otázku v knižce odevzdanost do iŮle EiožÍ,'která se stala klasickou.
Nemenší zásluhy si získal v této době Ludvík Chardon wým dílem právě tak teologickym, jak mystichým, KřÍž Ježíšťtv,
v němŽ nauku svatého ,]anq od KEe o pasivních očišt'ovánÍch, podanou světceň s[rse áest<riptivně a zkušenostně,
uvádÍ na náležité teologické zásady. Neznal-li svatého Jana od KřÍže, je jeho kniha iím za;írmavěiší, protoŽe oocnazr
k těmže závěrům na podk|adě čistě teologickém a spekulativním, k jakým přišel svatý Ján 

'cestou 
.ý.ti"to

zkušenosti.
Učí{i dominikánští uóitelé duchovního života, že nadpřirozená, vfitá kontemplace není razu mimďádnéh o de jure,

nýbrŽ Že je na^normální cestě křest'anské svatosti, je to zase důsledek teologichých zásad, které ovládají náš
duchovníŽivot.g Lidský rozum sám o sobě sice není šchopen pozvednouti se kiétokontemplaci nadpřirozena, je
přece mezi jeho možnostmi rozpětía nadpřirozeným řádem nekonečná propast. Ale Bůh vkládá s milbstÍdo duše
nadpřirozenou schopnost víry, herá vidí, ač nejasně,_Boha právětak, ják1ó; vioisvatÍv nebi, protože týž Bůh je
předmětem našívíry a vidění svatých. A tato víra nezůstává sama. Je podilórována dary Ducha svatéhó, zvláště
darem moudrostia rozumu' které uschopňujílidský rozum, proniknutývirou, pozveáat s" í, Bohu samému,'pohlíŽet
na něho, pokud lze na něj pohlížet v temnotě pozemského světa. Tím, že je dána všem milost a s ní dary Ducha
svatého, |sou pozváni všichni alespoň rzdáleným způsobem k tomfio naz(únt. A nedojdou-li většinou t< němu,le tu
prahicky vina predevším na lidské vůli, herá není dosti učelivá k Duchu svatému, přebýva|ícímu milostÍv r<JJó'áuši
omilostněné. Tím se vyŽaduje na křestbnu mnoho, o tom není pochyby, protože oónotá poslouchat vždy a za všech
okolností hlasu Ducha.yajé!o znamená nejednu obět'vlastnívůte á náprosté zničeníejoismu, a protďprávámrert
Vernet, Že dominikánský duchovnÍ život je vetmi náročý. Ale jeho výsledky jsou víc než-úměmá tomu, cb |oáou;".

ll. Láska k liturgické modlitbě

Druhá charakteristická známka dominikánského duchovního Života |e láska k liturgické modlitbě. Studium pr:avdy
by zůstalo suché, kdyby nebýo súaŽováno modlitbou. Svaý Dominik ji bý dobře vňom toho, Že jen mužoů vědy
a rnodlitby mohou být také velihými apoštoly_ A prot9ž9 má na myslidát ÓÍrkvi apoštoly hďící iastóu le xristů, oyópotřeba, aby vychoval muŽe vědy amuŽe modlitby. Proto fřejímá od do'savadírcn rao,t, zvláště oo'raou
kanovnicloých (sám byl původně kanovníkgm), hlavně od premonsírátů, slavnostní modlitbu chórovou, při níž má
dominikán asimilovat pravdy, zÍskané pilným studiem. Studium rr'á být podkladem k hluboké modlitbě a ňoortua ,''a
pak vyústit v ap^oštolátu, ktery vychází z náplně rozjímavé modlitbý. Ťo byla myšlenka svatého Dominika v celém
svém rozsahu.10

q 
.Evz- psychologická metoda, zavedená do myctické teologie někter'ými novějšími směry, hlavně z řad

karmelitánů, může to neb'o. ono z mystichých jevů objasnit, otázká získané á vlité kohtemplace, lakož i otázkapovolání k nejvyšším stupňům mystikyzůstane ótázkou ieologa, nikoli psychologa, protoŽeioáv páb's]áte o óůzr.u
nadpřirozena. Proto rozhodovat v těchto věcech můŽe jen ieolog, njrái naoózóňsr<ý psýchológ. Celkem vzato,
myslím,že.psy.chologickámetodav mysticecelouotázkuienzbytečíězkomplikovala'J6óstatnoznlmo,ŽemodernÍ
metody náboženské psychologie se ukázaly pro katolÍká celkem neupotřóbitelnými.

'oSrov. La Spiritualité dominicaine, článek P. Bernadota: La place de la liturgie dans la spiritualité dom.
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Bylo řečeno zcela správně, že iiturgie je metoda autenticky stanovená církví' pomocí níŽ by se duše
připodobňovaly Kristu. Je mnoho metod duihovního Života podle jednotlivých škol. Jedny vedou člóvěka úÍce
k pohledu na jeho Mastní bídu, vášně, chyby a hříchy a učÍ ho, jak by z nich povstal a se vyšinul výše k svému Bohu.
Je to, řeH bych' jalcýsi pohled zdola nahoru. Není pochyby, že v jisých chvílích je každému poťeba tohoto pohledu.
- Je však možný ještě jiný pohled, je moŽná jiná metoda: míti stále na mysli nikoli bÍdu duše, nýbrž krásu BožÍ,
velikost a dobrotu Ježíše Krista av něm pohliŽet na celou nejsvětějšíTrojici'll Uvďíme-li nYnÍ, že milostí žije Kestbn
v Bohu a Bůh v něm, wědomíme]i si myšlenku, kterou stále zdůrazňoval Kesthnům svaý Pavel, Že jsou chÉm Boží
a Duch svaý ďebWá v nich - a to jsou myšlenky, ze kteých lychází z hlediska teologického dominikánská mystika
- pak chápeme, proč tolik zdůrazňuje liturgii. Je to právě liturgie, která nás učí stále patřit na Krista v jeho tajemství,
takŽe liturgie v celé své šři je jakoby prodlouŽení Života a tajemství JeŽíše Krista, liturgiíŽije Kristus stále mezi námi,
před naším zrakem, a vede nás k tomu, abychom se mu svým životem snažili připodobnit. V tom smyslu mluvil Bůh
otec svaté Kateřině: "Věz, dcero má, Že všechna tajemswí, všechny úkony, vykonávané na tomto světě mým
Slovem... představovaly to, co se děje v duši mých služebníků.''

Tak jako milost je účast na přirozenosti BožÍ, tak svatost křest'ana je účast na svatosti Boží. A proto stát se
svaým znamená stát se účastí to' co bý Kristus přirozeností, čili snažit se všemožně o to, ''aby se život JežÍše Krista
z.ievil na nás"' jak to řekl svaý Pavel, aby v nás, jeho údech, bý dokonalý obraz naší hlavy' - "Když jsem vzal na sebe
vaši přirozenost," pravil kdysiJeŽíš svaté Kateřině, "stal jsem se podoben vám. A proto neustávám pracovat o to,
abych vás učinil podobné sobě, pokud jste toho schopni, a snaŽím se obnovit ve vašich duších všechno to, co se
událo v mém těle.''

Nuže, toto připodobňováníKristu se uskutečňuje nejdokonalejším způsobem práVě V liturgické modlitbě' Nejde
ovšem o nějaké bezmyšlenkovité odříkáváníliturgickych textů. Myšlenka tu musí odpovídat slovu a melodii, všechno
teologické poznání, získané hlubokým hledáním pravdy, najde teprve zde své náležité prožití, teologie rozumu setu
mění v teologii srdce, a když poznání rozumové zapálí lásku srdce, stačí už jen jediný krok k tomu, aby
dominikánská duše uskutečnila ideál svatého Dominika: nesla světlo nevědomým a rozlévala lásku tam, kde nejvíce
chybí.

Modlitba v duchu dominikánské mystiky - a můžeme říci, že tak na ni pohlíŽeli všichni, kdo milovali liturgii -
znamená rozmlwu adoptivního dftka se srným nebeskym otcem. Je to modlitba koleKivní, modlitba s Kristem a skze
Krista. Při ní se cítí každý jako součást celé církve, celého tajemného Krista. Člověk zapomíná na svou ubohost,
protože jde k Bohus Kristem, nejde sám a proto se nebojí, že by mohl byt zamÍtnut. Touto modlitbou je provanut
celý den. A konec liturgické modlitby ústní, která byla proniknuta vědomím spojení s Kristem, je začátkem ještě
hlubšího rozjímánío tajemstvích Krista, o nichž stále mluví liturgie podle jednotlivych ročních dob' Proto můŽeme
pozorovat u dominikánských světců právě tak velikou lásku k liturgické modlitbě, jako prožití tajemsNí Kristovych.
Není to jistě náhodné' Že řád má mezi svymi světci tolik svaých, jimŽ se dostalo stígrrnt a podobných mimďádných
projevů zvláštní přízně Boží, upomínajících na trpícího Krista. Vyrostli všichni z této lásky k liturgické kolektivní
modlitbě, která je naučila potírat v sobě sklony egoistické, individualistické, a přivedla je k takovému spojení
s Kristem' o jakém platíslova svatého Pavla: "jestliŽeŽiji, už neŽiji iá,nýbrŽ Žijeve mně Kristus."

Mnohé jiné školy duchovního Života zabtruají se především pohledem na člověka, zkoumají stále jen jeho nitro
a usilují všemoŽně o to, aby zničily a potlačily všechny nezřízené sklony lidské duše, které odhalují tírrrto způsobem.
Je to cesta obtížná, trudná, která vyŽaduje stálý boj a při tom člověk nevidívŽdy, jaký bude vysledek jeho boje; je
málo povzbuzován v tomto boji, protože stále vidí jen sebe a svou bídu' která jej činí malomyslným. Tak se alespóň
jeví tomu' kdo se dal proniknout duchem dominikánské mystiky. - Dominikánský duchovní život jde, řekl bych,
opačnou cestou: učí upírat zrak především na Boha a jeho dokonalosti, učí především milovat Boha a vidět v něm
všechnu sílu' jaké potřebuje k boji o svatost Života. Tento stálý pohled na Boha je sám sebou očišt'ujícÍa duše jde
radostně k svému Bohu, cítÍ v sobě svobodu dítek BoŽích, která ji činí tak št'astnou. Není ani tato cesta bez boje,
ale stálé vědomí frftomnosti Boha a jeho úastnostÍ, na něž duše stále pohlíŽí, a při tom veliký cíl, jalcý si duše vytkla,
dodávají jí síly v tornto boji. Krásně to řekla svatá l(atďina, Že dominikánská mystika je rozkošná zahrada, prozďená
krásou a radostí.

Moino tu upozornit i na tu skutečnost, Že modlitba růŽence byla vŽdy v řádě pěstována a jeho členové byli
největšími šiřiteli této modlitby, která se stala během času nejlidovější modlitbou Církve. l když jde o modlitbu spíše
rázu s'oukromQho' vy''chází v jistém smyslu z lýchŽ předpokladů jako modlitba liturgická, protoŽe i jejím cílem je
ponoiit modlící se duši v tajemství Života a smrti Ježíše Krista, proŽívat s ním znovu všechny okamžiky jeho života
a vésti duše, aby se pipodobnily co nejvíce ve svém smýšlenía jednání svému raoru Ježíši Kistu. Jeli svaý Dominik
(a není'li on, je jím řád) pwodcem modlitby růŽence v té podobě, jak jej rrÉme dnes, totiž pokud znamenározjÍrnání

''V tom je právě teocentrický charakter dominikánského duchovního Života, že člověka učí pohliŽet na Boha
a v něm.viděJ ijej i sebe. Boha, |ako nesmírně velkého, sebe jako nekonečně malého. Právě proto připisuje
dominikánská teologie vše Bohu,'protože na vše pohlžÍ pod zorným úhlem poznání.ieho absolutnÍpřesažnošti
a nikolive světle psychologie člověka. Nedivíme se proto, že i problém lidské svobody vykládá pohledem na BožÍ
všemohoucnost a nikoli zdůvodňováním lidské autonomie.
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u příležitosti ústní modlitby, a to rozjímání o tajemstvích Kristových, pak je to jen jasný důkaz, jak š|o řádu o to, aby
myšlenka proniknout sebe a proniknout také všechny věřící co nejhlouběji naukou o smyslu Kristovych tajemství
v životě Kest'ana' nabýa co nejkonkrétnějšíÍormy. Růženec se stal jakousi lidovou dognntikou a pi tom poňůckou
vést duše k hlubšímu duchovnímu životu pomocí rozjírrnvé modlitby, bez nE nenÍ myslitelný hluboký duchovnÍ život.

lll. Apoštolát, plod dominikánské kontemplace.

V církevních hodinkách na svátek svatého Dominika čteme, Že z kanovníka, to jest z řeholníka' oddaného chÓrové
liturgické modlitbě, učinil apoštola. A svatýTomáš vyjádřil tento rys dominikánského duchovního Života přesnými
a hlubokými slovy, která se stala heslem řádu contemplata atiis tradere: sdělovat druhým vysledky roz;ímavéno
života.

KaŽdý život, dosáhne-li své dokonalosti, přinášÍ plody. To platÍ jak o životě nestvořeném, jaký je v Bohu, kde
znamená božskou plodnost, jejímž rnýsledkem je tajemství nejsvětějšíTroiice, tak také v životě sivořeném. Je]i život
dokonalý, je plodný. A plodem Života mystického je apoštolát.

Kontemplace jako taková nenísice podřazena apoštolátu jakožto prosředek k cíli, jako na píklad zběžné studium
k nějakému kázánÍ. Je však pramenem činnosti jako příčina, která v sobě obsahuje činnost jako účinek. Nejvyšší
hodjna apoštolátu je hodina, kdy se apoštol spojÍs Bohem v modlitbě. Z toho jednotícího spojení má pak sesíoupit
k lidem, maje duši plnou světla a lásky, aby jim mluvil o Bohu a vedl je k němu. Proto povaŽuje svatý Tomáš Život
výhradně aktivní nebo jen výlučně kontemplatinvÍ za méně dokonalý než život smíšený, Život vpravdě apoštolský,
heý spojuje v dokonalé harmonii prvky obojího. Apoštol musíbyti kontemplativní jako byl Kristus a jeho apoštotó,
qby mohl rozdávat jiným uŽitky své kontemplace. Proto chtěl svatý Dominik prakticky to, co Vyjádříl krásně svatý
Tomáš, že apoštol musí kázat z plnosti kontemplace - ex ptenitudine contemplationis. A pak rozumíme, proč svatý
Tomáš stavíživot smíšený nad život čistě kontemplativní nebo čistě ahivní, protoŽe tak jako více je, pravi osvěcovat
neŽli pouze mÍt světlo, tak je dokonalejšídávat druhým z výsledků své kontemplace neŽ pouze těžitz nÍ pro sebe.'2

Apoštolát, tato třetí charakteristická známka dominikánské mystiky, musí byt chápána ovšem v duchu myšlenky
zakladatele řádu a ve smyslu toho, co řekl svatý TorrÉš. Pak nemůže být apoštolát na újmu kontemplativnímu prvku
dominikánské mystiky, nýbž jej musíspíše podporovat. fuoštolát musí byt z jedné strany plodem modlitby a z druhé
strany praktickou kontemplací duše, ŽijícÍ z mystiky dominikánské.

Ponechávat si plody studia a modlitby jen pro sebe, mohlo by znamenat sobectví' Proto řekl svatý Tomáš, Že
žádná sluŽba není Bohu tak milá a Žádná obět'tak příjemná, jako pečovat o spásu duší.'3 To znamená dávat sebe
a dávat své, a to je obět', která může b'ýt dosti bolestná. Je to však věc zcela normální, aby duchovní Život, zvláště
život modlitby, vykvetl touto obětí.

Má-li se však udržet apoštol v rovnováze, musí mu b'fi apoštolát nutně praktickou kontemplací. Na Boha totiž
můžeme pohlížet dvojím způsobem: bud' v něm samém - pokud to ovšem lze člověku zde na zemi - anebo
v nesmrtelných duších, v nichŽ na nás patří jeho obraz. Apoštol musÍ proto pěstovat tuto praktickou kontemplaci,
která by mu zjevovala Boha v jeho bližnÍch. Musí si b]ýt hluboce vědom oněch míst Písma, kde se JeŽÍš ztoiožnil
s údy svého tajemného těla, musíse učit pohlížet na každého jako na samého Krista, jemuž sloužíslovem BožÍm
tak' jak mu sloužil snad před chvílí slavně konanou modlitbou v chÓru. Jedině takto chápaný apoštolát není na újmu
životu rozjímavému, nýbrž jej ještě podporuje.

Takové jsou základní prvky dominikánské mystiky, dominikánského duchovního života, kený je velmi náročný
a protiví se jakémukoliu minimisrnu. NenÍ pro duše malé a malicherné. Ty jej nepochopí, proióže jej nemohou
pochopit. Je to Život velkorysý a vyŽaduje lidi velkodušné. Svatý Dominik vzal to nejkrásnější na svěÍě, co ve své
době nalezl, totiŽ liturgickou modlitbu s řádovými observancemi, a předal k nim zákón stáého studia a povinnost
apoštolátu. Tím vytvořil dílo, jaké tu dosud nebylo. Není, bohužel, mnoho, kdo je chápou v celé jeho kráše' Je pro
duše vwolené' Ale kdo je pochopil, nemůže je nemilovat, i kdyŽ tato láska k něňu znamená mnoňou a těžkou obět''

Převzato z knihy Š*oty aucnovního živob', kterou uspořádat P. Reginatd M. DacÍk oP, Krystat 1938

12ll. ll. 1BB. čl. 6. K tomu poznamenává velmivhodně Passerini: Sialiquis incumberet lectioni et doctrinae nin
principaliter secundum se, sed intuitu activae disciplinae, ut posset docerre et huiusmodi agere, tunc huiusmodi
studium contemplandireduceretur ad vitam activam, quia finis eius principalis esset a'ctio eňrna. Et tale studium
esset valde imperfektum, quia non haberet carhatem perfecte ordinatam, quia quod est per se et principaliter
diligibile, non diligentur nisi in ordine ad actionem externem. - o této otázce skváé pojednai P. Bernaáot: Lbrdre
des Freres Precheurs, Saint-Maximin, 1918.

'3ll' ll' ot. 188. čl. 4.
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Jacques Maritain

O autorovi a díle

Kd1lž se y, pntlí polovittě ttušalrc snleÍ kize ey'rop.ské
kultury a ciyilizacc zočalu ukczoy,al stála jusnčji, začaly
ncjlepší ltlovy ltlcdut t,ýclndi.sko. Protože evropskó tradice
po,s le dn í c l t trcj n ui t t č dvqu,s t a l c'! í by| a tvp j a Í ě ra c i o tt a l i s t ick á,
hlcdali a hledají něktc:ří týchotliskcl t, dt|nrcc:lt a pocitech.
Jacqucs Maritcitt (1882-I973) začol utké oblwjobott žitota
proti "cliladttéttru rozllttttť'. Nicttt(lttě se brzv otl ttčilcle slýclt
filozoJických začóÍků, Ir. Bcrgsona odpoutal. Došlo tttu, že
lepší než rozlt,ll zlvrltott]I, je v.vléčit ho z kriza posledních
stalctí, očislit, rozvittottt, t',ráÍ'it ke sptljcttí s žil,()tctn, a to
i s životettt trudpřirozenýtn. Tato itttuicc solta ntohla
Maitaina t'ést jinanL než kc sy'. Tontáši Aktittskénu. Jeho
totttisttttts ale trcti školnínt sottborcnt pouček. Je to žiy,é,
l,ášttit é, nadšctté lileclání pravtly,, at,to stojí, co to stojí. Před
kottcent svélto bolrutélto žitota, po .sntr'Íi ntanželkv Raisy je
Maňtaitl y,Tottlouse v kotttttttitě ltíalýclt ltralří. Tan se vrací
k lilal,nínt ténutůnt svého žil'ota a díla. Ve tybranént ún+,ktt
ukaaje s,,,ůj ntýlenkolý progan: svobodně hledat, a sloužit
pravdě.

Česky rlosutl ryšto několik llíaitainotýclt spisťt, knižně
trcbo v časopisech. Po válce t'},šlo napřed jclto význanuú
dílo pod česlEnt núzv,ent Křest,anský huntanisnuts (1947).
Navazovalo no nejlepší křesÍ'an.rké tradice a přesto bylo t'e
sté době revolttčttí. Vzhdilo velký zójanl Proto b1to třeba je
rydat ještě jedttott, tentokrcit t, exiltt, v říntské Kře,st,anské
akadettii v ttotéttt přcklaúl pod litulent Integrátní
Ittutwttisttttts.

Chybou žáků sv. Tomáše (mluvím o žácích obecně
_ přirozeně kromě rnýjimek) bylo, Že se jeho filosofii
nesnaŽili osamostatnit samu o sobě v jejívlastnípovaze
a s jejím vlastním postojem' U svatého Tomáše byla
neustále přítomná, ale podřÍzená teotogii nebo jÍ zahrnu_
tá. Jistě hojně mluvili o tomistické filosoÍii, učili jí v mis-
trovských komentářích, v kurzech nebo v přhučkách'
kde se 'nejčastěji spokojovali tím, že v teologickém
výkladu svatého Torráše shrnoval i filosofickou podstatu,
která se tam nacházela - vynášená na světlo teologií
a do teologie zahalená: podstatu nádherně bohatou, ale
úplně teologizovanou podle toho, k čemu jí svaý Tomáš
užÍval : Vytáhl i j i z teol og ického rnýklad u m istrova, obtiskl i

Ktilttt, ze ktcré uv,útlíne ukózku, sa chystó v.vdat ze
s a t tizduttlvé 1lředl ol t1, od dostt tt nezj iš tě ttélto překla tlotele
trc tki t tt o ob tt ov, c tté d o tt t i t t i kú tt s k é n d av a te ls tv í KRYSTA L.
l/t:ttkowlttcttt orl Garonny podle tinlu knihy je ntíněn
hÍaritain sónt' Toulottse leží totiž tto řece Garorutě. Pobyt
\n y,cttkol'čl" dává ottlorovi 1lotřebný odrtltp. Igskav,č a nisý
s leltkott ironií ltodttotí nový týtoj v církvi, ve tilozolii,
l, tttttčlttí, v politice a hospodtiřsní. I y, tonúo díle se podivtt-
hoúýnt a provokujícíttt zpťtsobent spojuje Maritain -
revolttciotuiř tlttclta s ItÍaritttinent - strážcent tradic. Je to
dobré spojení, i kdtž dróždí jcdnobarewú obhájce toho či
ottoln pojetí. Jcdnětn je nto<: rcv,ohtčttí, jinýn zatrpkte
reakční. Čisrynt ntyslínt, nebo ntyslínt pralmoucittt po čistotě
nitže být pontocttíkcnt.

Prosíttrc y,šeclma společenství dotttittikán.ské dttcltovtlí
roditty, aby se ujala expedice očekávaného ttciklaůt. Necht,
všiclltti zójentci o spolqlráci na etpedici knilry napíší na
adresu Doninikónské w,davatelství KRYSTAL, Husova $
110 00 Praha ]. Zójantci o jednotlivé ýtis\g necht, se
obraccjí na dotttittikóttské kláštery nebo fantosti ve svént
okolí trcbo pÍínto na t1,davatele.

fra Odilo

Íormule a častokrát i řád výkladu, a potom jen předložili
v krásných sýogismech tu nebo onu filosofickou tezi, ba
dokonce''filosofickou doktrínu'' Anděla školy.

Tato "tomistická filosofie" nebyla teologií, protoŽe ji

Vytáhliz vlastního světla teologie a přenesli jido králov_
sNÍ rozumu, používajícího pouze svych přirozených sil,
a ještě méněfilosoÍií, protože měla struhuru teologické-
ho pojednání, z něhož Vycházela, neměla svůj vlastní
způsob ani svou metodu ani světlo vlastnÍfilosofickému
hledánÍ. Ani světlo vlastní teologii, ani světlo vlastnÍ
Íilosofickému hledání, neměla Žádné světlo. Via inventio-
nes' cesta objevování, která je základem filosofie, v ní

Filosofie svatého Tomáše
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byla něěím neznámým; neměla ani proceduru vlastnÍ

filosofii, kerá vychazíze zkušenosti a ze stálého styku se
světem a s citlivou skutečností. A podobně tu nebyla
vlastní atmosféra, z ]<teré si bere filosofie formu a která
je atmosférou zvÍdavosti, v nÍž žije se svými sestrami
vědami a odkud se povznášÍ do čistší a řidší atmosféry
toho, co přichází meta ta fysika. A hlavně scházelo to
světlo, z kterého filosofie vyráží,které je napřed intuitivní
a pak spočÍvá na rozumové úvaze a které postupuje od
jedné věci k druhé po celou dobu racionálního procesu.

Ponechme v zaslouŽeném zapomenutívšecky ty více
méně prostřední přítučky a Vyberme si velmi záslužné
dílo' redigované nejexaktnějšÍm a nejsvědomitějším
způsobem: máme v rukou dokonalý rrzorek žánru _ ánru
tomistické Íilosofie - v Elementa philosophÍae aristotelico-
-thomisticae dobrého otce Gredta. Je to drahocenný
ukazatel, na kteý se stačí jen obrátit, jsme-li na pochy-
bách, co si svatý Tomáš myslel o tom či onom. Ale jak
mohl na to na všecko přijít, to je uŽ jiná historie. Máme
v rukou aerolit spadlý z nebe a na něm je napsáno
všecko, co je třeba vědět.

Tomistická filosoÍie rrÉ sama v sobě a ve své povaze
chovánía postup charakteristicky pro každou filosofii: je
to chování a postup plné svobody tvďí v tvď skutečnos-
ti. FilosoÍ nepřísahá věrnost Žádné osobě a žádné škole
- a jeJi tomistou, ani slovu svatého Tomáše a všem
článkům učení. Cítí velkou potřebu mistrů, cítí vekou
potřebu tradice, ale jen proto, aby ho naučila myslit při
pohledu na věci (což nenítak docela pohodlné) a ne jak
je to v případě teologie - přijmout celou tuto tradicido
svého myšlení. Jakmile ho už jednou poučí, je od ní
osvobozen a pouŽíVá ji pro svou vlastnÍ práci. V tom
smyslu stojÍ sám fuáří v tVář bytí. Jeho job je myslit
o tom, co je.

.... Absolutně prvním principem, na němž všechno
u filosofa.- ie-li tomistou a metafyzikem _ záleŽÍ, je ta
intelektuálnÍ intuice bytr, o které jsem už mnoho mluvil.
Tato intuice - jak jsem už řekl shora - nemá co dělat
s intuicÍ bergsonovskou, předpokládá intelektualismus
spíše drsný, v každém případě velmi rozhodný. A nemá
rovněž co dělat s jakousi intuicÍ charismatickou. Vzniká
v lůně nejprirozenějšftro cvičení inteligence a jediné jeho
charisrna je jeho prostota, tajemná prostota chápaní. Nic
není prostšího než říkat já jsem, já existuji, existuje ten
kousíóek mechu, ten pohyb rukou, ten sladlcý úsměv, jež
okamŽik odnese, to všechno existuje, svět existuje.
A důležÍté je, aby to všechno sestoupilo dost hluboko do
mne a aby vědomí, které z toho ve mně vzniká, mě
jednoho dne dost Živě překvapilo (často až drsně), aby
otřáslo mým intelektem aŽ do té oblasti podvědomé
činnosti, mimo kaŽdou formuli, mimo každé slovo

a mimo určitelné meze. A takové sestoupení až na cJno

duše je věcí danou, a ne vydobytou - danou přirozenou
milostí intelektuální přirozenosti.

A pak jestliže má člověk štěstí a jestliže ie zrak
vědomí dost a/yklý na polostÍn a pronikne jako zloděj do
předsíní podvědomí, je možné, Že toto prosté ,jsem'
bude vypadat jako zjevenív noci, Že toto skryté zjevení
probudí na všech stranách ozvěny a překvapení a Že
bude tušena nevyierpatelná šře toho, čeho pomáhá
dosáhnout.

..'. Na závěr svych Úvah o tomistické filosoÍii, kerá
se vrátila k své vlastní přirozenosti filosofie, řeknu, že se
podle mého názoru nachází v této poslední třetině
dvacátého stoletÍ - třebaŽe se nijak netěší přízni módy -

na dostidobré cestě - mám přitěchto slovech na mysli
jejívnitřnÍrozvoj, četná bádání, která vyvolala, a hlavně
pokrok, o kter,ý se zaslouŽila (díky pracím oliviera
Lacomba a Louise Gardeta) v chápání vychodního
myšlení ( a dobrou shodu s jeho zástupci) a v atÍentícké
(edině autentické) teorii přirozené mystiky. Přesto
musÍme doznat, že pro tuto chvíli trpí velkým nedostat-
kem: ještě znovu nevypracovala filosofii přírody, která je
jednou z jejích nezbytných částí.

.... JestliŽe tomistická filosofie přírody dostane
jednoho dne tvar _ jak pevně douÍám - pak to bude jen
pod tou podmínkou' že si jasně uvědomí tento rozdíl;
a prostřednictvím toho, napřed a především toho (eště
víc než novostí pouŽitého materiálu a úplnou svou
proměnou), bude filosofií přírody úplně obnovenou
(ačkolizůstane ve stejné ÍilosoÍické perspektivě) ve svém
váahu k filosoÍii svatého TonÉše a jeho doby' V pmcov_
ní skupině, herá bude usilovat o tuto obnovu, kaŽdý
bude muset být schopen hrát (s větší nebo menší
radostí) na rozdílných klaviaturách, z nichŽ s tou prvnÍ jej

důvěrně seznámilo jeho povolání a hrát na té druhé se
bude muset naučit později jako člověk dobré vůle;
filosofové budou muset umět hrď aspoň jako arnatďi na
klaviatuře vědecké; a vědci na klaviatuře filosoÍické. Kéž
jim pomáha|Í andělé pravého věděnÍ!

ze samizdatového vydání knihy Venkovan od
Garonny; strana I84 - I9z, upraveno' kráceno
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C.S.Lewis

''Byla bych raději, kdyby se seznámilijiným způso-
bem neŽ tancováním . . '" řekla Caroline Bingley, "bylo
by to daleko rozumnější, kdyby běh světa utvářel více
rozhovor než tanec." (Pýcha a předsudek)

"Troufám si podotknout," odpověděl jí jejÍ bratr, "Že
by to bylo rozumnější, ale neodpovÍdalo by to tolik věci,
jako tanec." Konstatujeme, že slečna byla umlčena.
Musíme však podotknout, že Jane Austen nedovolila
Bingleyovi zcela ukázat svou pozici v plné síle. Jeho
odpověd'mohla obsahovat slovo ''distinque''. V jednom
smyslu je rozhovor rozumnější, protože rozhovor může
vykonávat pouze rozum, tancovánívšak ne. Ale není níc
hloupějšího (nerozumnějšího) v činnosti ostatních našich
sil neŽ náš rozum. Přijistých příležitostech a potřebách
to je naprostá hloupost, kdyŽ se člověk podle toho
nezachová. Kdo by se pokoušel pouze spekulováním
zarazit koně nebo napsat báseň či zplodit dÍtě' byl by
naprosto hloupý. ffesto, že ''spekulování je samo v sobě
daleko rozumnější činnost než činnosti vyžadované
těmito skutky.'' Je rozumné neuvaŽovat na špatném
místě, anebo se omezit jen na uvaŽování.

Tyto poznámky nemají byt příspěvkem ke kritikám
Pýchy a předsudku. Napadají mne, kdyŽ slyším výzvu
anglikánské církvi, aby prohlásila, že ženy mohou byt
svěceny na kněze. Mezitím se dovÍdám, že tyto požadav-
ky jsou velmi rozporné, takŽe se jimi nemůŽe vedení
církvíseriózně zab'ývat. Udělat tak revolučnÍ krok v sou_
časném okamžiku, odříznout se od ]ďestánské minulosti
a rozšřit vzdálenost mezi námia jinými církvemitím, že
ustanovíme kněžky (ženy - kněze), bý mohla být neroz-
váŽnost až svévolného stupně. A sama anglikánská
církev by touto operací byla roztřÍštěna na ěásti. Můj
wtah k těrnto fuzením je víc teoreticlcý. otázka obsahuje
něco o mnoho hlubšího, než je jen revoluce v církevním
řádu. Mám úctu k těm, kteří si přejí, aby ženy byly
kněžkami. Věřím v jejich upřímnost a citlivost. Jistým
způsobem až v jejich přecitlivělost. Proto se mé rozča}o_
vánÍz nich podoM Bingleyovu rozčarování z jeho sestry'
Mám pokušení naplno říci, Že predpokládaný řád by pro
nás byl víc rozumný, ale neodpovÍdal by tak skutečnosti
jakou je církev.

Na prvnÍ pohled sto.ií rozumnost (ve smyslu Caroline
Binleyové) na straně zlepšovatelů _ hlasatelů pokroku'
Máme nedostatek kněží. odhalilijsme postupně v jedné
profesi za druhou, Že ženy dělají velice dobře všechny
druhy činností, o kteých se dřív předpokládalo, že jsou
pouze pro muŽe. Nejeden odpůrce svěcení žen říká, Že
ženy jsou méně schopné lásky, úsilÍ, učení a čehokoli
jiného, co je potřebné k pastoraci, než muž. A z před_
sudku počínajícího tradicí nám zakazují sáhnout do
ohromných rezeru, které by se uvolnili pro kněžswítím,
že by v něm Ženy býy postaveny na roveň mužům, jako

je to v mnoha jiných profesích. A proti proudu vďejného
mÍnění nemohou jeho odpůrci (hodně z nich je žen)
postavit n]c než jen neartikulovaný odpor ve smyslu i |ím
samým těžko nepochopitelného nepokoje.

ze tato reakce neprameníjen z pohrdánÍ ženami, je
zřejmé z historie. Středověk vynesl úctu k ženě aŽ
k vrcholu, jehož obsah lze opsat tvrzenÍm, že "blahosla-
vená Panna se sta|a v jejich očích skoro čtvrtou osobou
Trojice". Ale pokud je miznámo, v celém tomto období
nebyl nikdo, kdo by jí připisoval třeba jen vzdálenou
podobnost s kněŽskym úřadem. Celá naše spása stojí na
rozhodnutí učiněném slovy "Ecce ancilla''. Je po devět
měsíců spojená nepojmutelnou intimností s věčným
Slovem, stojíu paty lďiŽe (Mat 27,55_56; Mk 15,zl041; Lk
23,49: Jan 19'25). Ale pak, od Poslednívečeře a letnic
(Sk 2'an)' je Panna Maria nepřítomná. Tolik věty Písma.
To nemůŽeme jen tak zlehčit furzenÍm, že podmínky té
doby a místa odsoudily ženu k mlčenía soukromému
Životu. Zeny se vyskytovaly mezi kazateli. "Měl čtyři
dcery, panny a ty měly dar mluvit vlivem vnuknutí',' (Sk
21'9) Prorokyně byly vždy v časech Starého zákona.
Prorokyně' a|e ne kněžky.

V tomto místě se reformátor _ stoupenec pokroku,
keý se opká o veřejné mÍnění' zeptá: ''Proč nemohou
ženy vykonávat zbýek kněžské činnosti, kdyŽ mohou
kázat?" Tato otázka jen prohlubuje mé rozčarování.
Začínám cítit, že to, co nás odděluje protivníka, je rozdÍl
ve významu' kery dáváme slovu ''kněz"' Óím více se
hovoří (a hovoří se pravdívě) o vhodnosti žen v admini_
strativě, o jejich taktnosti a schopnosti vcítit se při
poskytování rad, o jim vlastním talentu ''navštěvovat''
druhé, tÍm vÍce cítÍme, že byla zapomenuta hlavní věc.
Pro nás je kněz nejprve reprezentant; dvojíreprezentiant,
kteý představuje nás Bohu a Boha nám. To nás učÍ
naše vlastní oči v kostele. Někdy se kněz obracÍ zády
k nám a obrací se Náří k východu, tehdy hovďÍ Bohu o
nás. Někdy se otočí k nám a hovořÍ nám o Bohu.
Nemáme námitky, aby Žena dělala to PrunÍ, ale celá potlŽ
se ýká toho druhého. Proč? Proč nemůže žena v tornto
smyslu reprezentovat Boha? Zajisté ne proto, že by
nutně nebo aspoň pravděpodobně byla méně svatá
nebo méně schopná lásky, anebo méně inteligentnÍ než
muž. V tomto smyslu má být Žena podobná Bohu jako
muž, a některá je více Bohu podobná neŽ něheý ňuž.
Smysl toho, proč nemůže reprezentovat Boha bude
jasnější' pokud se na celou věc podfuáme jinak.

ffedpokládejme, že rďormátor (stoupenec pokroku)
obrátí tvrzení, Že dobrá žena může být podobná Bohu
a začne furdit, že Bůh je podobný dobré ženě' Předpo-
kládejme, ŽeYíká, abychom se modlili"Naše Matko, jež
j.si na nebesÍch" mÍsto ''otče náš, jenŽ jsi na nebesÍch',.
Ze naznačuje možnost, že by Vtělení na sebe vzalo jak

ěžky v Církvi?Kn
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muŽskou tak Ženskou podobu a Že druhá osobaTrojice
by se mohla stejně nazývat Dcera jako Syn. A nakonec
i mystichý sňatek by se mohl otočit tak, že by církev býa
ženichem a l(istus nevěstou. To vše, aspoň jak se mito
jevÍ' je obsaŽeno v nároku, že by žena mohla reprezen-
tovat Boha, jak to óiní kněz.

Je zcela jisté, že v případě, kdyby tato fuzení byla
uplatněna ve skutečnosti, byli bychom ve zcela jiném
náboŽenství. Bohyně musÍ b'ýt samozřejmě uctÍvána,
mnohá náboŽensfuí musÍ mít kněžky; ale to jsou nábo_
Žensfuí zcela jiného charaheru neŽ křest'ansfuí. Veřejné
mínění nepozoruje neklid, ba dokonce stálou hrůzu
rostoucí u spousty Jďesthnů, kterou rzbuzuje převrácení
našeho teologického jazyka do ženského rodu. Začne
ptát: Proč ne? Vždyt've skutečnosti Bůh není biologické
bytía nenížádného pohlavÍ. Co se stane, řekneme_li on
nebo Ona, Otec nebo Matka, Syn nebo Dcera?

Ale křesthnévědí, Že sám Bůh nám sdělil, jak máme
o něm hovořit. ňíci, Že to zde nemá rryznam, by zname-
nalo tvrdit, že muŽské zobrazenízde nenÍinspirované, že
je lidského původu anebo bychom smýšlelio inspiraci
zcela libovolně a pokládaliji za nepodstatnou. To je jistě
nepřijatelné, a pokud to přijatelné je, není to jiŽ argument
ve prospěch ženského kněŽstvÍ nýbrŽ proti křest'ansfuí.
Jeho áklad je v povrchní představivosti. Z našípoetické
zkušenosti i bez wďování o náboženstvÍ víme o těsném
spojení predstavy a pojmu. To je schopno připustit
i obecné mÍnění. Znamená to' že dftě naučené modlit se
k Matce na nebesích bude mít zcela jiný náboženshý
život neŽ dítě vychované v křest'anstvÍ. U křest'ana jsoú
představa a pojem v organické jednotě stejně jako duše
a tělo.

Stoupenci pokroku ve skutečnosti dovozujÍ, že
pohlavÍ je něco povrchního, bez vlivu na duchovníŽivot.
Hlásat, že volba muže nebo ženy pro určité povolánÍje
libovolná, j9 lotéŽ 

jako říkat, že toto povolání je neávislé
na pohlaví' V této sowislostije pohlavÍ nevýznamné. Cím
více se stát vyruíjído podoby úlu nebo mraveniště, tím
vÍce potřebuje pracovníků, heří jsou indiferentnÍ. V na-
šem světském životě se musíme vrátit do skuteěnosti.
Nejsme stejnorodé jednotky, ale jsme rozdílné a wájem_
ně se doplňující údy mystického těla. PaníNunburnhol-
me prohlašuje rovnost muŽe a Ženy za křest'anshý
princip (A Petition to the Lambeth Conference, 1948).
Nevzpomínám si na Žádný tefi PÍsma, otců nebo
modliteb (Prayer Book), který by to potvzoval. Ale to
ted' nekladu jako důkaz. Důkaz spočÍvá na úvaze, jeJi
"rovný" totéŽ jako "zaměnitelný''. Sama rovnost totiŽ
nezdwodňuje kněžství žen. Rovnost, kteÉ by znamena_
la, že ''rovné" je "zaměnitelné" (ako čÍsla nebo stroje), je
pokud jde o lidipouze právnífikcÍ. Můžeto být užiteěná
fikce, alev církvifikce odmítáme. Jeden z cílů, pro kteý
býo sfuďeno pohlaví, je úmysl naznačit nám skryté BoŽÍ
věci. Jednou z funkcí lidského sňatku je vyjádření
spojení Krista a círlcve' Nemáme moc odstranÍt obrazy,
Keré Bůh nakreslil na látku našÍ přirozenosti a hýbat jimi
jako. by byly spíše geometrickýmiobrazci.

obecné mÍněnÍto nazyvá "mystikou''. A má pravdu.
Církev uplatňuje nárok, Že nese Zjevení' Tento nárok by
bylfalešný, kdybychom chtěli odstranit kněžsfuí. Pokud
je pravdivý, pak můžeme očekávat, že v cÍrkvi najdeme
ptvky' které nevěřícÍ označÍ za nerozumové a věřÍcÍ za
nadsirozené. Musí v nich bý obsaženo něco, co rozum
shledává jako tajemství, ďesto, že to s ním není v rozpo-
ru. Podobně skutečnost pohlavÍje tajemstvím na přiroze-
né úrovni. Tak to skutečně musí byt. Anglikánská církev
můŽe zůstat církví jen tehdy, kdyŽ podrŽí tento tajemný
element. Pokud jej odvrhneme a ponecháme jen to, co
lze ospravedlnit běŽným rozumem a shodou s obecným
mÍněnÍm, pak zaměňujeme Zjevení za starého ducha
přirozeného náboženství.

Je bolestné být muŽ a muset potvrdit privilegium
nebo břemeno, které křest'anstvíklade na naše pohlaví.
Jsem si drtivě vědom, jak mnoho z nás jako skuteční
jednotlivci v dějinách nemá na to, aby splnili poslání,
které bylo pro nás připraveno.

Existuje staré vojenské úslovÍ: ''Zdravfte uniformu, ne
jejího nositele". Pouze nošenímuŽské uniformy může (z
Prozřetelnosti a ze Zjevení) Pána cÍrkve reprezentovat
pro všechny tělesně a individuálně. My muŽi můžeme b,ýt
často velmi špatní kněží. Je to proto, že nejsme dosta-
tečně mužnÍ. Toto ale není důvodem k vyměně rolÍ.
MůŽeme se stát špatnými muŽskymipartnery při tanci.
To ovšem je důvodem proto, že by muž měl spíš
navštěvovat taneční a ne k tomu, že by se v tanečnÍm
sále přestalo rozlišovat pohlaví a tančící by se chápali
jako indiferentní. Mohlo by to dokonce bý procítěné,
vznešené a civilizované, pouze "... by to neodpovídalo
tolik věci jako tanec".

Mluvit o podobnosticírkve a tance nenítak sqrěšné,
jak by si kdo myslel. Církev rrn být víc podobná tahčícÍm
neŽ továrně nebo politické straně. Nebo přesněji: církev
a tančÍcí jsou si vzdáleně podobni. Továrna a politická
strana jsou umělé výNory. Nejde v nich o lidské bytosti
v jejich konkrétnÍ celiswosti, nýbž jen o hlasy voličů.
Neužívám zde slovo ''umělý'v něiakém hanlivém smyslu.
Tyto výtvory.isou nutné, ale protože jsou to naše yýtvo-
ry, můŽeme je zcela libovolně měnit a experimentovat
s nimi. Naproti tomu tanec existuje a vy'jadřuje něco
přirozeného, co se týká člověka v jeho přirozené celist-
vosti, totiž namlouvánÍ. Nelze ho natolik měnit' V církvi
jdeme ještě dál' Nejde tam o muže a Ženy jen pokud jde
o jejich přirozenost, ale i o to, že jsou jako stÍny a před_
obrazy něčeho, co je zcela nad naše možnosti a nad
naše poznání. A nejen, že my nakládáme s těmito
skuteěnostmi, ale ony jednají s námi.

převzato ze SURSUM ě.7

c.s.LEMS,
Známý anglikánský teolog, autor eseiú a článků ve

sbornÍcích: BŮh na lavici obžalovaných, Eseje o teologii
a etice. U nás je známý knihou Problémy bolesti, která
vyšla v českém překlúu v Křestánské akademii v ňÍmě.
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Z HISToRIE ŘÁDU

F.P. Sonntag

Klášter svatého Dominika v Bologni byl jedním
z nejslavnějších klášterů v 15. stoletÍ v ltálii. Zde Dominik
zemřel, zde byl pochován' Mniši v klášteře byli horliví
a žili přÍsně podle pravidel, vyznali se dobře ve vědách.

27. dubna 1475 klečel mladý student medicÍny
zFenary ped Jiřím z Vercelli, převorem tohoto kláštena.
Na otázku: ''Co žádáš?" odpověděl mladý muž: ''Milo-
srdensfuí BoŽÍ a Vaše." Převor ho vyzval, aby povstal
a odpověděl: ''Pán, kteý dal počátek, dej i dokonánÍ.''
Mladý medik a ostatní uchazeči odložili světshý šat
a prijali bílý šat sv. Dominika, obdrželi škapulř a kapuci
a byli oblečeni do černého pláště.

Ze se mladý muž ďekne všech možností úspěšného
Života Ve světě, vzdá se splnění lidské lásky, zbavÍ se
všeho majetku, vzdá se svobody. aby se ve společnosti
stejně smýšlejících oderzdal do neviditelné služby Bohu,
nenÍv tomto století nic mimořádného. Ale asi sofua kdo
přinesl ryzejší smýšlenÍ, Žhavější oderzdanost, radikálněj_
šívůli dát Bohu neposlorněné mládÍv řeholním povolání
jako tento mladý student.

25. května 1498 je ve Florencii pozdvižení. Je vigilie
svátku Nanebevstoupení Páně. Poštvaný lid povykuje
ulicemi a shromažd'uje se na náměstíSignorie. Zde se
nad kypícími masamilidu zdvihá hrozivá šibenice. VisÍ
z nÍ ťi pro\nazy a ťi řetězy. U paty šibenice jsou narovná-
na polena. Před lešenÍm obklíčeni fuoucí lůzou, stojí
muži odsouzení k smrti. Jsou to mniši. Kráčejí k popravě
přes most s ostnými hroty. oba první zanotujÍTe Deum.
PoslednÍ jde mlčky. Je to ten, kteý před 23 roky přijal
v klášteře sv. Dominika v Bologni řeholní šat. Před
několika minutami mu byl stržen s těla. Ted' zde stojí
oblečený jen v košili' Je to Jeroným Savonarola.

Dyacet ťi roky nosil šat sv. Dominíka, dvacet ťi roky
Žil věrně podle řehole, dvacet tři roky se pokoušel
reformovat svou klášternÍ rodinu, snažil se aby v Církvi
opět probudil k životu ducha prvních dob a přivedl
obyvatele svého města Florencie v duchu JeŽíše Krista
do št'astnějšího života. A takový je konec - šibenice,
hanba, potupa! Jeho popel vyhoditi do Arna. Tedy
ároskotanec? Jak se to mohlo stát? Kdo je tento muž?

Jeroným Savonarola pocházel z Ferrary. Zde se 2.l .

září 1452 narodil a 4. řijna byl pokřtěn. Jeho otec
Mikuláš, penězoměnec a kupec si vzal za manŽelku
Helenu Bonacorsi, dceru malře... osobnost, která
ovládala rodinu, která se stala rozhodující pro vzdělání
a ufuáření mladého Girolama, byl dědeček Michal.
Savonarola byl až do svého šestnáctého roku pod
dědečkovým úivem, on vytvďel jeho charakter a fornrc-

Hieronymus Savonarolaý

val jeho duševní vývo.i. Magister Michal byl muŽ ryzí
zbožnosti a vážného chápánÍ Života. ve šuých spisech
ještě po smrti mluvil k svému vnuku. Dědeček vloŽil
svému vnuku do srdce lásku k PÍsmu svatému a k ot-
cům. Probudil v něm jiŽ v mladých letech odmÍtarrý
postoj k dvorskému životu, vzbudil v něm odpor proti
počínánÍ zkaŽené společnostia roznÍtilv něm horlivost
pro reformu kléru a Církve.

Girolamo dostal dobré humanitnívzdělání' Později,
kdyŽ byl vylíčen jako nevědomý hanobitel klasiclcých
studií, hájil se hrdě: ''l já jsem poznal školy básnÍků
a mnoŽství neplodného veršovánÍ, i má ruka pocítila
rákosku. Ale Boží láska mi oteťela oči, že jsem tyto
kraje opustil, abych ochutnal sladké plody Ckkve.''
V sedmnácti letech začal studovat na universÍtě. Jak býo
tehdy zvykem, studoval filozofii na fakultě artistické, pak
začal se studiem medicíny. Pro volbu povo|ání byl asi
rozhod uj Ící dědečkův Vzor... Během svých f itozoÍiclcých
studiÍhltal nejdříve spisy Platonovy, bzy se ale oddal
dílu Aristotelovu. Pak objevil Tomáše Akvinského, na
kterém lpěl s obzúáštní láskou' Po skončení filozofichých
studiÍ získal hodnost magister artium a začal studovat
medicínu. MedicÍna ho poutala. Pozdějijako kazatel rád
použ íval l ékařshých ý razú. o bj evil ta ké krásu básn icfu í.
Petrarca ho nadchl, jeho první básnické pokusy jsou
ještě pod vlivem Petrarcovým. Také se v tuto dobu
naučil hře na loutnu. V jeho srdci rozkvétá prvnÍ láska.
Dům jeho otce sousedí s palácem Strozziů. Strozziové
byli z Florencie vypuzeni Medicejshými. Roberto Strozzi
měldceru Leodamiia pro tu se nadchlo srdce mladého
studenta. Jsa vážně zaloŽen a proti každému zahrávánÍ,
požádal děvče jednoho dne, aby se stalo jeho ženou.
Byl pyšně a studeně odmítnut.

Hluboce cítícímladý m'uŽ těžce nese odmítnutÍ. Tím
vÍce se nyní oddává otázkám věčnosti. Velká otázka
lidstva o jeho odkud a kam, o účelu lidského býÍ mu uŽ
nedá pokoje, lékařské problémy ustupujÍ do pozadí.
Stále jasněji a naléhavěji mu vrystává otázka o jeho
spáse. Aristoteles a Tomáš Akvinský uŽ z jeho srdce
vytlačili lékařské autory, Galena a Avicennu.

V těchto letech srných studií objevoval stále více
hloubku a moudrost slova BoŽího: PÍsmo svaté. odhalo
valo se mu jako kniha Života, jako kniha, jejiž pravda
ukazuje cestu. Písmo svaté se stalo knihou jeho života,
ještě po jeho smrti se budou jeho žáci poznávat podle
toho, že stále u sebe nosÍ Písmo svaté' obrácenÍ a obro
zení vlastního života, tak jako Života cÍrkve má vždy
začÍnat u pramene. Jedním z pramenů víry je však
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spásné slovo BožÍ. V něm je naslouchaiícÍ a čtoucÍ
poučen a zaujat samým Kristem. Život a díloSavonarolo-
vo svědčí, jak byl tento mnich stále silnějivtahován do
zářivé síly JeŽíše Krista. V posledních letech Jeronýmo-
uých probleskují v jeho životě rysy, ze kteých lze
poznat, jak byl tento život ponořen do Života JeŽíše
Krista.

Vedle spisů Nového zákona byly to také knihy
Starého zákona, a tu zvláště postavy a řeči proroků,
které lždy přitahovaly tajemnou mocí. Nepaťilo zapísa-
hajÍcí volání po pokánÍ, strašlivá rnýhružná řeč a svatý
hněv duchem naplněného starozákonního věštce právě
jeho době' v které mu bylo usouzeno žÍt? Co říkali
proroci o odpadu starozákonního lidu k modlosluŽbě,
nestalo se i u Božího lidu Nového zákona? Nebyla
Církev 15. století' tak jak ji viděl on v Římě a ltálii,
zkažena novým světskym duchem? Později zvolá: ''Jaky
je to Život? Jsme křestbné, nebo pohané? Vidím mnohé,
keří mají v ústech zároveň Jupitera, Junonu, Venuši
a Krista, a jsem zděšen..''' Stav světa a CÍrkve ho tísnily'
ale ulehčili mu také rozhodnutí následovat tajné volání
srdce. Později píše: ''Tehdy jsem se rozhodl zasvětit se
svému Pánu Ježíši Kristu. Jsa si vědom, že jsem na poli
Páně naše| drahocenný poklad' prodal jsem vše, co
jsem měl a koupil to pole." opětovně odmfta vstoupit do
kláštera. Ale kdo zná své srdce? Právě prudké popírání
tohoto hnutí prozrazuje jasně, ''jakou působivou moc
mělo v jeho duši".

Jednoho dne slyšel v kostele svatého Augustina
kázání jednoho augustiniánského mnicha. Jediná věta
7 tohoto kázánÍ zasáhla jeho srdce jako meč: "Vystěhuj
se ze své země, opust'svůj dům a svou domovinu a vše,
co je fué.'' Ani při jídle ani při nočním odpočinku toto
volánÍ neumlklo. Girolamo museJvíce poslouchat Boha
než lidi. 23. dubna 1475, o svátku svatého Jiří, patrona
ferrarského dómu, opustil tajně dům wých rodičů. Večer
ped tím hrál wým rodičům na loutnu, ale býy to teskné
tóny, které z nÍvýoudil. Na svém psacím pultě zanechal
báseň o pohrdánísvětem. 25. dubna napsal jiŽ z Bolog-
ne suým ustaraným rodičům dopis. Těšil je a snažil se
objasnit svůj pekvapi\|ý útěk. Toto jsou dwody: ubohost
světa, nespravedlnost lidí, hříchy smilstva, manželská
nevěra, loupeni pýcha, modloslužba, strašné rouháníse
Bohu. Následuje Božího pokynu, radějitisíckrát na sebe
Vezme smrt, než by se projevil nevděkem proti Ježíši:
'Tak máte i vy, milí rodiče, mnohem spíše důvod nenaří-
kat, nýbrŽ děkovat Bohu, kteý o Vašeho syna až do
dvaadvaceti let tak dobře pečoval a nyní si pokládá za
čest pasovat ho za svého rytře. Nepokládáte to za
velkou milost mít syna Kristorným rytřem?

Hád svatého Dominika, do kerého Jeroným vstoupil,
byl tenkrát Ve stavu nebezpečného kvasu' Řao 6vi
zaloŽen jako řád Žebrarný. V době albigenského hnutí
vyvolalo zesvětštění a bohatství Ckkve a především
klášterů rozhďčení věřících. Proto žádal Dominik od
sných synů přísnou chudobu a apoštolský způsob
života''. V době vstupu Savonarolova byly v dominikán-
ském řádu tři směry: první žádal přísnou'reformu Ve

smyslu pravidel sv. Dominika. Druhý směr, tak zvaní
konventuálové chtěli vše ponechat na historickém ýoji
a nechtěli měnit současné poměry. od dob svatého
Dominika se jeho řád ve světě zařídil, získal společný
majetek a pbvolil i majetek soukromý. Třetí směr tvořiii
observanti, kteřísice osobní majetek zamÍtali, ale drŽely
se pevně majetku společného. Klášter v Bologni byl
záštitou obseruantů. od svátku. Povyšenísvatého KÍže
'l4. září až do ve|ikonoc spokojili se bratři jednodenním
nasycením, neděle a svájky byly z postu vyňaty. Masité
pokrmy byly zakázány. Zádný dominikán nesměl nosit
lněné prádlo. ňaoový hábit měl bý z hrubé Mny' slamnrk
sloužil za lože. NÍzké, jednoduché budovy slouŽily za
obydlí. Dominik Žádal, aby nejkrásnější výzdobou
řádových kostelů byla jejich prostá chudoba. Zlata
a stříbra se mělo použít jen na zhotovení kalichů.

Již krátce po svém Vstupu narazil Giro|amo na
dominikánsky problém své doby: reformu. Refornra jeho
řádu bude jeho prvním úkolem. Tomuto volánÍ se cítí
zavázán celou svou oddaností.

Noviciát trual rok. Koncem dubna nebo začátkem
května je připuštěn k slavným slibům, nechává si své
křestnÍ jméno jako jméno řádové. Jeho nadánÍ ho
zařadilo mezi novice - kleriky. Po ukončenÍ noviciátu
začalteologická studia, která ho měla učinit způsobilým
ke kazatelskému úřadu. Stát se dominikánem znamená
stát se ka7ítelem, t.j. obhájcem víry a učitelem katolické-
ho učení. Zádný řád nebý tak uzpůsoben ke kázáníjako
řád svatého Dominika, a to pro sVé studium. KaŽdý
klášter byl zároveň školou. Podle staých stanov měl
každý převor jednoho lektora na pomoc. Původně se
zab1ýval dominikánský řád jen studiemi teologickými'
Poznenáhlu přistupuje k teologii i filozofie jako nutný
předpoklad pro hlubší proniknutí do teologie, a jako
příprava k obraně víry. Gýleté studium se zabpalo
přírodovědeckými, l ogiclcými, metafyziclcým i a etickými
spisy Aristotelovými. l4.€ždý klášter sice neměl filozoÍické
studium - pro toto vyučování byly v kaŽdé řádové
provinciivybrány určité kláštery - teologickou školu měl
však každý klášter' Srdcem a středemO teologického
studia v každém dominikánském klášteře byl výklad
Písma svatého. To bylo svěřeno obzvláště schopnému
lektorovi, jmenoval se lector bibliae a říkalo se mu též
lector principalis ... Se zaujetím sledoval Jeroným
biblické předftšky. Zde získaldůkladnou znalost Písma
svatého, onu znalost, která později živila jeho kazatel-
skou činnost. Vedle kaŽdodenních biblichých prednášek
byla vykládána také středověká soustavná teologie'..

NenÍznámo' kdy byl Savonarola vysvěcen za kněze
a kdy sloužil svou první mši svatou. Pravděpodobně
oMžd svěcení Mhem studiÍ. Neobyěejnými schopnost-
mi, které Jeroným prokázal, srným bystým duchem,
dobrou pamětÍ, energickou pílí a srným příkladným
chováním upozornil na sebe své představené. Proto byl
poslán, aby pokračovalve studiích, na jednu ze slavných
vysokých škol v ltálii, na universitu ve Ferraře. Po
čtýleté nepřítomnosti se vrátil roku'1479 do svého
rodnéhci města. Jeho ťíleý kurs se pravě chýil ke konci,
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kdyŽ musel Savonarola roku 1482 Fer.raru opustit.
Benátské vojsko ohroŽovalo svobodu města' Andělský
klášter byl rozpuštěn a studujícÍ byli umístěni v jiných
klášteřích. Savonarola byl přeložen do San Marco ve
Florencii.

Florencie byla již svou polohou drahokamem ve

{Rerku italshých měst. Město leželo v rovině vonÍcí kvěý.
Reka Arno protéká městem a dělí je na dvě části,
spojené mnoha staÚmimosty. Ale krásu okolí převyšo_
vala nádhera staveb, kostelů a paláců. Florencie byla
sídlem i kolébkou oné duchovní kultury renesance
a humanismu, která tenkrát mě|a tak veliký vliv na lid
i CÍrkev v ltálii...

Florencie byla původně poddána říšské moci, pak
vtažena do stranických bojů Velfů a jiných šlechtických
rodů, od 13. století byla demokratickou republikou.
Přesto vykonávali Mediciové ve skrytu a chýře vlastní
moc Ve městě. Darovali městu, ve kterém vyšlo trojhvěz-
dívelkých italských básníků a tvůrců národního jazyka -
Dante, Petrarca, Boccaccio - nádherný věnec staveb
a klenotů malřstvÍ. Peníze Medicejských povolávaly
umělce 13.,14. a 15. stoletía dávaly jimzakéuky. Tak se
stala Florencie kolébkou nového západnÍho umění. od
Giotta k Botticellimu, od Ghibertiho po Leonarda da
Vinci, umoŽnilo především bohatsfuí Medicejských
generacím malřů, sochařů, zlatníků a řezbářů Život
a práci.

Také jiná italská města této doby se mohou chlubit
uýznamnými uměleckýmidíly, Ale klášter San Marco ve
Florencii měl knihovnu, klenot, heý nikde neměl rovné-
ho. Ve zdech kláštera San Marco stála knihovna nesmír-
né ceny. Mďicejští založili florentskou akademii a povo-
lali do svého města nejvznešenějšÍ duchy a myslitele.''

Krásná poloha města, \^ýkvět jeho umění a jeho
hospodářské bohatsfuí nemohly však zastřít tu skuteě-
nost, Že zde našel úrodnou půdu i duch nevěry a ne_
mravnosti. Rozšřila se skepse, popkal se budoucí život
a historická skutečnost Ježíšova se uváděla v pochyb_
nost. Především se tato mravní hniloba ukazovala
v přední florentské společnosti. zatím byly ještě střední
a nižšívrstvy obyvatelsNa věrné Círlod. obyčejnířemesl-
níci a vesničané, právě tak jako většina žen' byli ještě
nositeli opravdové zbožnosti. Také v předních domech
města nechyběly hluboké duše, které touŽili po silné
stravě a přáli si obrat v poměrech

Klášter San Marco děkoval za svůj vznik a své
umělecké vybavení domu Med icejských' Svatý Dominik
pokračovalve své činnostive Florenciia lid postavil pro
jeho bratry klášter Santa Maria Novella. Také synové
svatého Františka založili v tutéŽ dobu klášter svatého
}#ÍŽe a oba kláštery byly pro město na Arnu pramenem
obnovy duchovního života. Později byl zřízen před
branami Florencie klášter svatého Dominika ve Fiesole.
ňeholníci tohoto kláštera naplnili později i klášter sv'
Marka, když se Medicejským podařilo přemístit jeho
obyruatele, silvestriny, do nového domu. Fra Angelico
vyzdobil tento klášter srnými malbami, které jsou dodnes
předmětem obdivu všech, kdo milujíopravdové umění...

Závislost býo proti duchu chudoby' V boji o nezávi-
slost kláštera San Marco je základ Savonarolových sporů
s domem Medici. Koncem roku 14B2 kázal Savonarola
po prvé ve florentském benediktinském kostele. Tento
pokus ztroskotal' Sotva 162 centimetrů vysoký slabý
mnich, jehož obočí mělo červený nádech, měl slabý
a ještě necvičený hlas a mluvil drsným lombardským
nářečím. Jeho spolubratři se mu často pro rnýstovnóst
posmfuali. Bý neobratný a nemotomý v pohybech. Dalo
se sotva očekávat, Že tento mnich se stane |ednou pro
rozmazlené posluchače renesančnÍho města oblÍbeným
a žádaným kazatelem. Na konci postních kázání 1482
měl jen 25 posluchačů. Jeho představenÍ ho poslali
k obyčejnému venkovskému lidu do Lombardska,
v několika městech, jako v Brescii, Padově, kde na
kazatelně vykládal zjevenísvatého Jana a ohlašoval, že
se blíží těžké zkoušky, vzbudil pozornost. Mluvilo se
o něm už v celé ltálii.

Roku 'l4B9 přišel Savonarola zpět do Florencie, asi
též vlivem Lorenza Medicejského. ktený se rád tvářil jako
zbožný člověk. Brzy byl velmivyhledávaným kazateiem,
talče změnil kazatelnu San Marco za dómskou a na jeho
kázánÍch ve všední dny se tísnilo 14 - 15 tisíc poslucha_
cu.

Savonarola byl po svém příchodu do San Marco
zvolen lektorem. S opravdorným nadšením se věnoval
tomuto úkolu. Písmo svaté živilo vášeň jeho duše, bylo
knihou jeho života. Pocit'ovalbolestně, Že i v kostelnÍch
prostorách je tak často odsunuto stranou a že místo
něho se na kazatelně pojednávalo o Aristotelovi a Plató-
novi, ba dokonce i takovém ''žVanilovi", jako byl ovidus.
'Všechny vědy", říkával, "majísvou učitelskou stolici, jen
Písmo svaté nemá." V nedostatečném čtenÍ Písma
svatého viděl Savonarola kďen náboŽenské nevědomos-
ti své doby.

Girolamo Savonarola rozplamenil v srdcÍch svych
mladých posluchačů lásku ke svatým knihám, která
.v něm plála. opět a opět poukazoval na zapomenutá
a málo oceněná mÍsta Ve Starém zákoně a ukazoval
jejich cenu pro přÍtomnost. Bez ustánÍ se namáhal
vysvětlit srným novicům, že prorocNí Starého zákona
nejsou v Kristu ukončena, ale, že by měla platit ještě
dnes.

Přednášky mladého lektora se staly v San Marco
a ještě více ve Florncii událostÍ. Nejen studující bratři ze
San Marco, též laikové z města alyklí na suchá scholas_
ticky dialektická pojednání církevního učenÍ... byli nadše_
ni. Girolamo Savonarola dal Písmu svatému mluvit....
Jeho kďdodenní přednášky se tak stávaly kázáním, jeho
učitelská stolice kazatelnou. Nekladl hlavní důňž na
vědecké vzdělání mladých posluchačů, nýbrž na oprav_
douý duchovní Život, na to, aby si osvojili smýšlení
Ježíše Krista.'' Ještě více než jeho slova, působilo jeho
chování. Svědomitě zachovával Řeholi, ochotně se óvičil
v poslušnosti, skromně a chudě žil v dětinské čistotě.
Jeho zbožnost byla sťízlivá, skromnost a pokora ho
q2namenávaly a jeho pracovní síla se zdála nekonečná.
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Girolamo se cÍtil povolán obnovit ducha svého
řádu'... V červenci 1491 byl zvolen převorem v San
Marco' Nynímohl na základě svého postavenÍprovést
reformní plány.'. Brzy přistoupil Savonarola k obnově
ducha svého kláštera. opět se tam měl nastěhovat duch
chudoby, osobní majetek byl zakázán BratřÍ Žil i z al mu-
Žen a ze své práce. Trvalo to chvíli, neŽ se tato reforma
dala úplně uskutečnit. Duch reformovaného kláštera
působil pritažlivě. Počet jeho členů vzrostl asi ze 70 na
počátku Savonarolova převorátu na 200. ZÍskali dům
naproti San Marco, aby ubýovalivšechny novice....

Savonarola žil v době těžkého zlomu pro Církev
a stát. Politická jednota středověku, idea o 1ádné svaté
řÍši' v jejímž čele stál císař, byla ohrožena. Národy se
hlásili ke suým právům, přicházel věk národnostních
států. Také duchovnÍ jednota středověkého světa byla
ohroŽena,...

Jak by musela být v těchto dobách Církev Kristova
vyzbrojena, aby si rozuměla s tÍm tak měnlivym světem!
Ale Církev nebyla ve špatném postavení. Prameny jejího
života byly částečně zasypány. ÚstřednÍ tajeňšwi,
slavenÍ Eucharistie, bylo věřícímu lidu cizí, uctívánÍ
obrazů a touha pozázracích, poutě a odpustky až příliš
zatemnili pohled na jádro křest'anského poselství. Slovo
Boží se stalo knihou věšteckou, bratrské lásce hrozilo
vychladnutl Spojení CÍrkve a státu, které bylo pro
sťedověkou Ckkev osudem, ji příliš zaměstnávalo věcmi
politickými. od začátku 14. století, od koncilu ve Vienne
stále sílil hlas v Círrkvi: chceme reformu v hlavě iv údech!
Hlavně řády a unMersity volaly a naMdaly k nápravě. Tu
a tam se ukázaly síly k obnově. Především hlava Círlole,
papežsfuía římská kurie pořebovaly reformy'.. PapeŽ se
považovalvíce za územnÍho pána církevního státu, než
za pasýe fuďící se světové Cír.kve. l(dyž měli papežové
rozhodovat, činilitak často na základě politicko-národ-
nostnÍho přesvědčenÍ' horizont se zužoval. Duch rene_
sance vždy vÍc a vÍce zesvětšt'oval ňím, kurii a papežsfuí.
RÍmskym právem oMivněné smýšlení kurie a jejÍobchod-
nické jednání daly mezi křest'anskými národý vzniknout
prďiřímslcým proudům. V Alexandru Vl. dostala renesan_
ce svou nejtemnějšípostavu. Tento muŽ pocházející ze
španělského rodu Borgia se stal 1493 papeŽem tím, že
podplatil účastníky konkláve. V 37letech byl už kardiná-
lem,. jmenoval ho jeho stýc, papež Kalixt. Rodrigo
Borgia měl neobyčejné dary ducha, rozuměl řečnickéňu
umění a pohyboval se ve společnosti obratně a pljemně.
Byl statného vzrůstu a jeho obličej s výrazným ňosem
Borgiů byl oživen ohněm jeho očí. ay siatnict<y obratný
a ovládal techniku dobrého vládnutí. Všechny tytó
přednosti ho měly uschopnit, aby dobře spravoval Petrw
úřad. Ale tomu všemu odporovala jeho úplná nemrav-
nost a asi také jeho nedostatečná víra. Poslední hodiny
svého života, na smrtelné posteli se zab;ýval hroú
v karty...

Při pohledu na toto temné pozadí roste porozuměnť
pro Savonarolovo volání po pokání. Tak se nám též
stane srozumitelným spor mezi tímto mnichem, od-
daným zcela Kristu a nemravným papežem. Savonarola

si přál^nápravy Ckkve tak jako si přál nápravy svého
řádu. Chtěl obnovit Život křesthnsNa. Ale s křestanstvím
se stýkal V obwatelstvu Florencie. Jeho kázáníse stalo
rozhodujícím prostředkem v jeho zápase o obnovu lidu.

Styl jeho kázání není závislý na vkusu lidu a huma-
nistů, ale kazatel okouzluje své posluchače vnitřním
Žárem svých slov a silou svých podobensfuí..' Jeho slova
účinkovala_ Někdy nemohli rychlopÍsaři dojetÍm a napě-
tím ani psát. Již se ukazovaly první úspěchy'... KázánÍ
slouŽilo jen jediné vášni: záchraně duší. Savonarola
slouŽil tomuto cÍli, obnově křest'anského života, až
k sebeobětování v pokání a modlitbě, ve zpovědnici,
v rozmlwě a v psanÍ. Dopával si jen čý hodin spánku.

Taková zápalná a otřesná slova neslyšeli rádi na
dvoře ve Florenciia především v Římě. ProroctvÍtohoto
mnicha byla stále zřejmější. Tak předpověděl Lorenzovi
Medici jeho smrt a také předpověděl datum úmrtí
papeže lnocence Vlll. Tu se stala politická událost,
herou Savonarola označil za meč BožÍ. Karel Vlll.
írancouzsky vpochodoval do ltálie. Chtěl znovuzřídit
pansfuí Francouzů nad Sicilií' Když se francouzské
vojsko blížilo k ltálii, viděl Savonarola v tomto francouz-
ském králi BožÍho posla a nástroj k reformě církve. Ve
sých kázáních ohlašoval příchod francouzského krále
jako příchod Kyra' Alexander Vl. a ostatní mocnáři
hledělivsťÍc francouskému vsdu s hrůzou.'.. Savonaro_
la vyšel Karlu Vlll. vstříc, Florent'ané ho o tu sluŽbu
požádali, a privftal krále jako vykonavatele Božíspravedl-
nosti. Vyjednával s nÍm a podařilo se mu zmÍrnit králov_
ské požadavky..'. Jednání o výši odškodného se prota-
hovalo, množili se přehmaty Francouzů' opět se vláda
Florencie obrátila na Savonarolu. Naladil krále smÍrně'
Dva dny nato král z Florencie odjel.

Po odchodu Francouzů se obracely všechny poh-
ledy na Savonarolu. Pomáhal Florencii V této póhnuté
době a jeho působenÍm doufali v lepší budoucnost.
Savonarola se necÍtil povolán k politice, ale naléhání
lidového zastoupení přemohlo jeho odmítavý postoj.
Savonarola zaěal nyní působit politicky a určoval osuá
Florencie....

Nejprve načrtl Savonarola pracovní program. Byl
vyhlášen nový volebnÍ zákon o danÍch, bylo zavedeno
nové trestní řízení. obnova společnosti musela začít
u mravní obnovy jednotlivce.

Savonarola měl Úspěch. Jeden současník pÍše:
"Nikdy nebýo vldět takovou změnu' Dfuky chodí v závo_
jích, vdovy žijí počestně, děti se polepšily, celé město je
plno nového života a horlivosti, hra, sodomie a rouhač_
sfuÍ jsou vypovězeny." Savonarola měltaké rozhořčené
pfotivníky. Spolupůsobili, že Savonarola padl, jsou též
vinni jeho smrtí. Savonarolovi nepřátelé lycházeíi jednak
z řad mladých světáků, ktďíchtěli dále vést svůj neďíze-
ný hýřivý život a dali si jméno-.Comagnacci.. Pak zde
byli jeho odpůrci političtí, přívženci Medicejslcých. Ve
Florencíi bývalo tehdy několik tisíc kněžÍ a řeholníků,
také mezi nimibyli Savonaroloviodpůrci. Cítilise posti-
ženi napomínajÍcÍm volánÍm k pokání tohoto dominikána,
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dokonce něktďíspolubraťive úastním kláštďe býi proti
němu'

Ckkev této doby je spojena s politikou, politika byla
jejím osudem' Savonarola padl z politických důvodů.
l kdyŽ byl upálen jako kacř, má tato justičnívraŽda, na
něm vykonaná, kořeny v politice. Savonarola musel
padnout, protože stál v cestě politice Alexandra Vl.

o tom, co se děje ve Florencii byl Alexander Vl.
dávno zpraven. Papež by se.nebyl v žádném případě
staral o prorocké předpovědi Savonarolovia také by si
nevšÍmal jeho politických činů, kdyby tato politika byla
jeho politikou. Takto však došlo ke sporům' Císař
Maxmilián a papeŽ Alexander Vl., španělská a italská
města, Benátky a Milán, se spojili 1. dubna 'l495 v lize,
herá měla vypudit Francouze z ltálie. Také Florencie
měla na papežův nátlak k této lize přistoupit. Florencie
však byla proti tomu, Savonarola odpor posiloval....
Alexander Vl. povolal Savonarolu' aby jím nebyly jeho
pláry ničeny, lichotivým dopisem oo Řír.rra.'.. Savonárola
do Ríma nešel. omluvilse nemocía tím, že jeho přítom_
nosti je třeba Ve Florencii' Alexander Vl. mu za to
zakázal kázat. Floretská rada dosáhla odvolání zákazu.

Nyníto zkusil Alexander Vl. jiným způsobem. Aby si
Savonarolu učinil povolným' nabídl mu vysoké církevnÍ
hodnosti, ba dokonce kardinálský klobouk, bude-li
Savonarola prostředníkem mezi ním a francouzským
králem' Věren svému poslání Savonarola odmftl. .Nec-hci

purpurová klobouk, nechcivelké nebo rnalé mitry, nechci
nic co ty dáváš suým svatým - smrt. Červeného, krvavé_
ho klobouku si žádám.''

Po dalších pokusech o získání Savonaroly byl 18.
června 1.497 vyhlášen exkomunikační dekret papež-e pro
neposlušnost....
Savonarola už nesloužil mšisvatou, také uŽ nekázal. Ale
pevně věřil, Že exkomunikace byla provedena úskokem
a|e)e proto neplatná..'. Pokusil se o krajnost: papež
měl být sesazen koncilem. Bylo to pro-něj nejtěŽší
rozhodnutí, ke kterému se probojoval, puzen láskou
k ckkvia věren svému poslánÍ.... Jistě přitomto rozhod_
nutÍ myslil Savonarola na obnovu Církve, na jejíosvobo_
zení z rukou špatných lidí. Nebyl Alexander-Vl. vlkem
v rouše beránčím? Nebyl to svatokupec, nemravný
člověk?

_ 3,- března vyrozuměl Savonarola papeže o úmyslu.
PapeŽ hrozil městu interdiktem, přistoupí-li na jeho
n4y.rhY,.., Nyní viděli jeho protivníci, že jejich húina
přišla' Arbiďi a nepřátelslaý klérus se proti ňěirru spojili....
Rozzuřená chátra zaútočila na klášter San Maico.
Savonarola se dobrovolně vydal a přišel do žalďe. Trápili
ho' dřelia mučilia tak vymámiliz mučeného výpovědi,
heré si přáli.... Když se mu vrátilo vědomí, odvolai
mučením vynucená doznání. Tato vynucená doznání
jsou 

-zfalšovaná, 
aby byl oprávněn rozsudek smrti, heý

byljiž RÍmem potvrzen. ''Umřít musÍ, i kdyby byldruhým
Janem Ktitelem, mám rozsudek smniv kapsá.'' Tak se
chlubil papežův komisař, šestatřiceliletý Francesco
Romalina při svém příchodu do Florencie.

opuštěn a ubohý čeká Savonarola ve své cele na
popravu. Stojí na konci svého života sám, Všichni ho

opustili, jeho věrnÍse od něho odpoutali, veřejnost jím
pohrdala. Nemýí se snad? Nebýo vše jen klam a rrnm?
Pochybnost mu rozežírá srdce. Nemá nic bídný stojíve
své slabosti před Bohem. Ale tato hodina je zárweň jeho
velkou hodinou. Se svou ubohostí se ukryje owďv8 oo
BoŽího milosrdenství. Bůh sám zůstává! Rozedranýma
rukama píše svou poslední úvahu k žalmu Miseíere:
"Kam mám jÍt, na koho se mám obrátit, kdo se nade
mnou smiluje? Smilujse nade mnou, Hospodine, podle
svého velkého milosrdensfuÍ. Vezmi mě jako obět'
_spravedlnosti, jako čistou obět', jako obět; zápalnou
řeholnířro života a jako obět'aďete na oltďi fuého lďiŽe.
Dej' abych byl hoden vejíÍ z tohoto slzavého údolí do
nádhery, kterou jsi připravil těm, kteří tě milují.'' Tato
Savonarolova meditace patří k nejhlubším duóhovním
spisům 15' století.

23. května 1498 by| na náměstí Signorie ve Florencii
popraven.

''Přišla hodina Savonarolova", volal magistr domini-
kánského řádu Emanuel Suarez k otcům, kteří se
shromáždiliv roce 1951 na provinciální kapitula v Jano-
vě.

25. května 1952 prosil starosta Florencie dominikána
Girolama Savonarolu veřejně za odpuštění'... Tento
starosta prosil také dominikánský řád, aby usiloval
o Savonarolovo blahořečení....

Spor o Savonarolu hýbal myslí i po jeho smrti.
Leopold von Ranke ho postavil vedle Luthera, Josef
Sc.hnitzer, jehoŽ biografie tento článek většinou používá,
yěří, Že nemuselo přijít k církevnímu rozštěpení na
7Ápdé, kdyby Církev správně odpověděla na Savonaro-
lovo volání.... Dějinné bádání nám ukázalo jeho obraz
v původní čistotě a osvobozený od všeho přefuoření
a přelíčenÍ. Je to muŽ bez bázně a hany. Těžko by se
v.15. stoletÍ našla postava, kteÉ by býa puzena k jedná_
nÍ z lásky k církvi tak jako Savonarola. Staral ie aŽ
k sebeobětování o její čistotu a o splnění jejího poslánÍ.

K otázce o střetnutÍ Savonaroly s ckkevnÍ autoritou
v postavě Alexandra Vl. slyšme církevního učitele sv.
Roberta Bellarmina S.J.: "KdyŽ se někdo můŽe postavit
papeži na odpor napadne-li ho tělesně, tak také na-
padne-li duše, nebo uvede stát ve zmatek a ještě
mnohem více. když se snaží zničit Církev' ňn<am, ie je
dovoleno se mu postavit na odpor tÍm, že se neplní jeňo
rozkazy a když se mu zabránív plnění jeho vůle. CÍrkev
by přece býa v nejpolitovánílrodnějším postavenÍ, kdyby
musela uznávat veřejně jako pastýře zuřivého vlka.',-(i.
Bellarmino, De potestate Summi potificis in rebus
temporalibus, Lib. 2, c. 29 ad arg. T et c. BO ad tertiam
opinionem).

Filip Neri opatroval ve své cela obraz Savonaroly.
Kolem mnichovy hlavy namalovalsvatozář. Stejně i sů.
Kateřina Ricci. FilÍp Nerivyrůstal mezižáky Savonaroly.
Jeho duch ovlivnil život tohoto veselého světce. Smíme
doufal, že onu svatozář, kterou sv. Filip přiznával svému
milovanému a uctívanému Savonarolovi, přizná brzy
i CÍrkev?

převzato ze SURSUM č.7
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Yůz milosrdenství
Rozhovor s otcem Vojtěchem Soudslým oP o misiích v Čechách

Mkie je htasání křest'anstvínekřest'anům (misie vnější) nebo lcrátkodobá akce směřující k udž,ení
a oživeni víry (misie vnitřní). Tolik slovník cizíclt slov. Pro čtení nadchazejících řadku bude však
nutné opustit naši knižní představu misie jako něčelrc, co je spojeno s minulostí, Indiány, lidožroury,
tropickými pralesy, rozlehlými pouštěmí a takřka samozřejmou mučednickou smrtí. Tento rozltovor
jesiceomisiícltamisionářích,alejdevněmorok1991,oúzemíČeskérepublitgaoluxusní,
žlutočerný autobus, vybavený ýsuvným oltářem a videem, s nápisy "Potnoc círl<vi" a "Vůz
milosrdenství". Dílg pomoci Kirclrc in Not začala netradiční misie v Čecháclt.

Máte za sebou prvnÍ měsíce. Jaká je tvoje zkušenost?
Jezdíme do oblastÍ, kde předpokládáme potřebnost

misie. Cílem misijního autobusu rozhodně není nahra_
zovat farní správu, ale spíš povzbudit věřícÍ a navázat
kontakt s těmi, kteří jsou neinformovaní, kteří o Ckkvi
neví opravdu skoro nic. Z prvních zkušenostÍ se zdá, že
největší zájem vzbuzujeme u dětí. Pro ně je příjezd
našeho autobusu vzrušující událostí, snadno navázují
kontakt, protoŽe u nich chybí bariéry' S dospělými je
navázání kontaktu pochopitelně obtŽnější, ale samoďéj_
mě je od začátku zaihá, co se to u nich ve vsi děje.

Jak přijÍmajÍvěřÍcÍ v mÍstech kam přijÍŽdíte novost forrny,
která je v našem prostoru nezltyklá?

Myslím, že jsou rádí, fandí nám. Přesto vznikajÍ
paradoxnÍ situace. Jak už jsem řekl, autobus přitahujó
děti, které se okolo rojí, časem jich přibývá, osmělujÍše
a dochází k prvním kontaktům a otázkám. Druhý den,
když probÍhá mše svatá v kostele, přicházejí na ni i tyto
děti, mnohdy poprvé v životě. Je pochopitelné, Že-se
neumív kostele chovat. Já jsem samozřejmě rád, Že
přišly, mÍstní pan Íarář také, ale věřící úětšinou ne.
''Nezdvďáctvi'' vůči ''jejich svatostánku" je jim nepříjem-
né, začnou děti poučovat a tÍm je možná definiÍivně
odradí. Děti, které ztratily strach z Církve, z faráře, dost
moŽ1á právě díky autobusu, kterého se nebojí, což se
tak úplně nedá říct o kostele, nakonec paradoxňě odradí
věřÍcÍ' sWmi nelaskavými reakcemi. Přitom nemohu říci,
že by někdy chování dětí V kostele bohosluŽbu uráželo.
tuyqliry'ipi9e o obecnější problém. SkalnívěřÍcÍ nejsou
misi|nÍ. Přežíva.ií, nechali se zaťít do ghetta, stali se pro
vesnici lidmi chodícÍmi do kostela. Kostel je něco mimo,
tam nevěřící nechodí, kostel je jenomiejiih, v nedělijim
pijiždí farář. Tím se stávají ve svém okólÍ cizinci, bohúžet
často vlastní vinou. V tom vidÍm další úkol misiiního
autobusu _ zlomit ve věřících tento pocit vyděděňosti,
možná ivyjimečnosti'

Program a prťlběh lsou listě variabilnÍ podte mÍsta
a okolností. Přesto - krystalizuje nějaké misijnÍ schéma?

Samozřejmě, Že uičitá sáotoná se začíná nýsóvát.
JezdÍme skoro vždy do vesnice, kde je mizivé procento
věřÍcích a kde nenÍ farní úřad, tedy d'o vesnice, která je
církevně spravována ex curendo. Po přljezdu se kontak-
tujeme s obecním úřadem, kde vysvětlíme svůj zámér.

Snad by to nemuselo být, ale připouštíme imožnost
větší}to shromáždění lidi proto akci pedem ohlašujeme'
ZatÍm jsme na zápornou reakci nikde nenarazili, i'kdyŽ
jde často o obce, kde volebnívítězsNí slavili komunisté.
Potom vyhledáme vhodné místo, vyvěsíme několik
plakátů a progiam, kteý ale málokdy dodrŽujeme. Lidé
!ot!ž na program nereagují nebo spíš reagují hegativně.
TakŽe uveduJi např. v programu, že v 1O hod|n bude
beseda, kde se představíme atd., těsně před desátou
skoro všichni odejdou a vrátí se tak kolem jedenácté,
kdy předpokládají konec. Mám z toho pocít, Že se
vyhýbají obecnému oslovení. Když přijdou individuálně,
baví se otevřeně a je to vyborné. Tady je snad dobré
připomenout další zkušenost - pro rozhoÝor vyhledávají
častěji laika neŽ kněze.

SnažÍme se naznačit všem lidem, že jsme přijeli za
nimitÍm, Že prvnímše svatá je sloužena za obec v obci,
mimo kostel. To bych chtěl udrŽet jako pravidlo. Je to
taková zvláštní situace. Kolem jezdí auta a chodí lidé,
heří-jen matně tuší, co se děje. Ale myslím, Že je to
důležité, protoŽe se učíme modtit mezilidmi'

Náš autobus je vybaven videem, což je pro mnohé
velice lákavé. Nám jde samoďejmě o to, abychom lidem
nenahrazovali kaŽdodenní mihotání obrazovky, ale
snažíme s9 jim vybrat vhodný program..Zjistili jsňe, že
velice slabý dopad nnjí celovečemÍfilmy. ruaopát< t<ratké
filmy, zvláště pro děti, jsou velmi uŽitečné. Nejvíc použí-
váme program New media Bible, což jsou asi óvacetimi-
nutová přerryprávění různých biblichých ďhěhů s Žirnými
dialogy. TÍmto způsobem se do povědomí dostává děj,
jména, reálie. To má vellcý pastorační a misijnívýznani.
N.ejde jen o samotnou projekci, ta může pochopitelně
běžet be-z ďestání, lidé picházejí, odchazejí, zastávují se
na kus řeči, kladou otázky a tak dochází k osobňímu
kontaktu.

Představa misií, kdy po při]ezdu do vesnice autobus
zatroubí, seběhnou se domorodci a jde se křtít k řece,
P9lom se zpovídá, podává se svaté přijímání a jede se
94|, jq lichá. Spíš jde o to, aby lidé ztratili ostyón před
církví. Nejde tu samozřejmě o nějaké třídní nepřáteiství,
ale o něco, co sami pravděpodobně neumí formulovat.
ldeálem by snad mohlo být vrátit Církev do normálního
občanského Života, jako je tomu např. v Rakousku.
Z toho, co jsme řekl' vyplývá jasně jedna důležitá věc,
a sice pokračovat v započaté práci' Jde o to, co dál'
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Počítáme s tím, Že se na kaŽdé místo alespoň ještě
jednou Vrátíme' Napoprvé jde o seznámení, podruhé už
přijedeme jako staří známí. Záruku, Že to tak skutečně
bude, vidím V tom, ŽevŽdy odjždíme jako pátelé. Druhé
setkání už bude mít pravděpodobně jiný průběh a cha-
rakter.

Nevzbuzuje autobus v místech, kam přijftdíte, nějaké
pohoršení svojí luxusní úpravou?

S tím jsem se opravdu nesetkal. Budí pozornost, to
ano. Mnoho lidí zajímá, kolik stál. kdo nám ho dal atd'
ffesto si myslíme, že by měl být menší, prostší, spíš dva,
v jednom část obýná, v druhém pastoračnÍ. Je tady totiž
nebezpečí, Že lidé začnou brát posádku autobusu jako
obsluhu, jako někoho, kdo autobus řídí, otevírá, udržuje
a ne jako skupinu lidí, která za nimi pomocíautobusu
přijela. Lze to přirovnat následujícímu příběhu: Ježíš
poslal do světa učedníky a řekl jim: 'Vezměte si s sebou
jen hůl a opánky'" Učedníci přišli do vesnice, a tam lidé
začali obdivovat, iakou mají hezkou hůl.

Možná by bylo dobré říci několik slov o posádce
autobusu.

Posadku Nďí kněz, jeden belgichý jáhen, řidič a w.
čfurtá osoba, kterou je laik. Belgičtíjáhnové, heří se
střídajÍ, se teprve učí česky, ale mám pocit, že to není
překáŽka. U dětí jsem například pozoroval, Že zcela
pesně, i beze s|ov, Wcítí, že je to někdo, kdo je nrá rád,
a je jim jedno, že mu vlastně nerozumÍani slovo. Navíc
je to důležité svědectví o službě jáhenswí pro ty věřící,
které..na cestách potkáváme. Mohou o tom přémýšlet
a vidět, Že i taková služba gírkvije možná. Samozřójmě
tam, kde je to nutné, pomůŽeme rozhovoru překladóm.

Podle jakých kritérií se bude vyhodnocovat Úspěšnosť
misie? MyslÍm,že podle počtu pokřtěnýchby to nebylo
to pravé.

To skutečně ne. Spíš podle odezvy při našem
druhém p'říjezdu. Hodně by mohly napovědět i signály
od tamního duchovního správce. V zásadě nejóe ó
plnějšÍ kostely, ale o náboženské oživení, prónratt
atmosféry. Qvlo by divné a podezřelé, kdyby se při
našem druhém příjezdu všichni dožadovali- křtu. NónÍ
důležité šířit Krista ve smyslu ''balenÍ'' lidí pro katolickou
CÍrkev, důležité je oteťít je svobodě. Ukázat, že svoboda
může mít mnohem širší a hlubšÍ rozměr, než sivlastně
myslía že se mohou rozhodovat i jinak' neŽ se jim zdá
jedině moŽné.

.Tady jsme vlastně u problému evangelizace. V po_
slednídobě se mí zdá, jako by katolická Óíl't<ev na tornto
poli chytala ujíŽdějící vlak. Kolem sebe můžeme vidět
řadu- evangelizačních nájezdů různých křesthnských
i nelďes!?nslcých společností. Ve snaze neztratit prostor,
zaéÍná Církev používat styl, kteý jsi před chvflj nazvai
''balenÍm" a seý' přiznám se, je mivelmi nepříjemný.
Jako by nezáleželo na rozšíření nabÍdky, na posi<ytnúti
info1nage' na prolomení zablokovanosti, ale na přeirurrrf-
nutÍ druhých.

V katolické Ckkvi je evangelizačních proudů víc.
tlgtr.ot"J bych si ádnou takovou aktMitu bzdit' Vždy je
vš.ak třeba 'mít na mysli, Že Bůh nevnucuje, ale na,óÍžÍ,
a Že za námi stojí síla pravdy. Co mů2eme vnutit?

MůŽeme nabídnout to, co víme a počítat s tím, že Bůh
osloví. Agresivní a útočné vnucovánÍ by nám mělo
připomenout apoštolskou dobu' Sv. PavelVystoupil na
Aeropágu, ale kdyŽ mu řekli: "o tom si tě poslechřreme
aŽ.-příště'', nechytalje za rukáv' Tím chciříci, že bychom
měli b'fi skutečnými hlasateli. Doufám, že půšobení
našeho autobusu je takto vnímáno. Rád bych ho také
důsledně nazyval misijním, protože ve slově evangelizace
cítím právě to chytání za rukáv. Jistě záležÍ i na tóm, kde
evangelizace probíhá. V Polsku, kde se ke katolické
Církvi-hlásí957o obyvatel' ale kdo ví, kolik jich katolíky ve
skutečnosti je' jde spíš o pastoraci, to znamená, pohňolrt
ty, heří se slovně ke kato|ictví hlásí k tomu, aby se
katolíky skutečně stali. To je ale jiná situace neŽ u hás'

Zajímaváje i zkušenost s literaturou, kterou V auto-
busu nabízíme. Zájem o ni je minimální. Nejde o nezá-
jem o křest'anskou literaturu, ale o knihu jako takovou.
Nepřipadá-mi, Že by byl netečný člověk oslovitelný
knih'ou. Věiím spí.š na osobnÍ kontakt. Na to, že napíše-
me knihu a lidé si ji přečtou, se spoléhat nedá.

P.Iánujete nějaké ýjezdy do měst např. v severních
Cechách?

Zatím se velkým městům vyhýbáme. Jsme přesvěd-
čeni, že misie do měst by mělavypadat jinak, neŽ přijet
autobusem a postavit se na náměstí. Město potřebúje
něco úplně jiného.

Nedávno, v rámci Týdne duševního zdravÍ, stát na
SÍaroměsťském náměstí v Praze autobus s odborníky
psycho\ogy a psychiatry, kam bylo možno zajÍt a popoií-
dať si o problémech. l to by snad byta cesfa _ oievřÍt
l i d e m dveř e autob u su bez j akéhokol i prog ram u. Vt astně
stát a čekat na ý, kteřÍ cÍtÍ potřebu právě takového
rozhovoru.

o tom, Že by něco takového býo pořebné a uŽiteč_
né není pochyb. Ale zatím si na takovou akci netroufá_
me. Sbíráme zkušenosti. Neradi bychom se pouštěli do
nebezpečných vln, když ještě neumíme pořádně plavat'
Tím by se mohlo víc zkazil neŽ napravit.'Člověk z' Prahy
nrá zkreslený pohled, člověk _ faÉř nrá zkreslený pohled.
Takto.nepřipraveni přijet na nějakou větší ak-ci by mi
připadalo nebezpečné.

Nepřipravuje se nějaký filmoý dokument o pruní sezóně
autobusu?

Zatím ne. DouÍám, že se nám přes zimu podaří
některé zkušenosti sepsat. Píšeme si palubnÍ deník,
fotÍme' Je to důležité jak kvůli nám, tak kvůli publicitě f
a také samozřejmě pro případné další misionáře. Chtěli
bychom povzbudit některé laiky k aktivitě V tornto směru, t
a to jak v samotných misiích, tak v práci postmisijní, kde
oq!9 

-noonp 
korespondence a 'iiných kontaktů.-To by

z{íště dominikánslcý laikát mohló zai1Ínvt. o tom, jak bý
měla tato postmisijní práce probíhat ňerrÉme ještě'úfln8
jasno, ale.jed.no je jisté _ něco dál musÍ následovat, jinak
jsme jezdili zbýečně' Lidé o pokračovánÍ kontaktu ótoií.
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DoKUMENT MAGIsTna ŘÁnu

o tÁICÍcH A PosLÁNÍ ŘÁou

Bratrům a celé dominikánské rodině

Drazí bratři a sestry,
generálnÍ kapitula v Avile ustavila zvláštnÍ komisi, která má za úkol studovat úlohu laiků v našem apoštolátě.

Kapitula připomÍná důleŽitost, kterou laiciv Církvi postupně získávajÍ, a to hlavně po ll. vatikánském koncilu. Tato
kapitulární komise poŽádala Magistra řádu, aby napsal bratřÍm a celé dominikánské roóině o laicÍch v našem
apoštolátě a o dominikánslcých laicích v dnešnÍm světě.

Následující dopis je tedy odpovědÍtéto kapÍtulní komisi. Je poctou celé dominikánské rodině za Úspěch, kterého
dosáhla v této důleŽité cíl.kevníoblasti, a zároveň bratrskou výalou všem členům dominikánské rďiny, aby znásobili
svou oddanost a svou práci na tomto novém církevnÍm úkolu.

1. Probuzení laiků, nové církevní znamení

ll. vatikánshý koncil upozornil na nové církevní znamení: na probuzenÍ laiků k nové cÍrkevnÍ etapě spoluodpověd_
nosti a na smysl společensfuÍ. Slova koncilu byla uznánÍm a príznivým přijetÍm této nové etapy a zároveň vyzváním
celé Ckkvi' aby se vydala na stejnou cestu. Nedávný mimořádný synod biskupů vyslechl hlas koncilu, určil nové
směrnice a nové cíle jako doplnění povolání a poslánílaiků v církvi.

Probuzení laiků k součinnosti a k církevní spoluodpovědnosti je znamenÍ doby s hlubolcým teologickým
významem. Prohlášení'koncilu či synodu jsou pouze odrazem historického faktu, kteý se udál všude ve všech
místních církvích a také v celé církvi. Podívejme se společně na něherá fakta současné konjunktury CÍrkve:

a) místnÍ cít']cve, a mnohé z nich jsou mladé círlole, zÍskávajízúáštnÍ životaschopnost díky aktivnÍ spoluodpováJ_
nosti laiků, mužů i žen, kteří si uvědomují své křest'anské povolání, své apoštolské poslánÍ a odpovědnost.'. úsilí o
oživení, reorganizaci a misionářskou obňovu je často podníceno a uskuteóňováno laiky ve spolupráci s jejich
duchovními pastýři.

b) postupné rozšiřování odpovědnosti, převzaté laiky uvnitř společenství má zvláštnÍdůležitost. Každým dnem
roste po.čet laiků, kteří objevují a uvědomujÍ si specifická poslánÍ uvnitř CÍr]cve. Ve většině prípadů jde o poslání
uznaná a schválená jejich duchovními past,ýři. Roste také počet laiků, kteří se věnujÍ katechezí a evangelizaci,
teologické reÍlexi a výuce, vedenÍ a animaci společenstvÍ, administrativní práci a sociální péči, boji za spravedlnost
a mírve světě... Tato poslání nejsou vykonávána bez odborné přípravy jen díky potřebné vůli: ti, Keří se jim věnují,
cítí se povinni získat potřebné vzdělánÍa přípravu.

c) Z teologického, církevního a pastyrského hlediska je velmiýznamné, Že účast laiků neustále roste. Neníto
jen prostá účast v důsledku nedostatku kněží. Je to účast mnoha laiků, kteříse cítípovoláni organizovat činnost
křest'anského společenství v motlitbách, předávání Slova, v sociálních a politických úkolech, v charitativnÍ činnosti
a Ve spravedlnosti' Tito laici zahajují novou etapu nejen v pojetÍ, ale také ve funkci autority V křest'anském
společenswí.

d) V probuzenÍ laiků má zvláštní význam přítomnost ženy po třech století mlčení a odsunutÍ na vedlejší kolej.
ffirozené dary ženy přinášejí novost,do ]ďestbnského společenství a odhalují novou tvář lďestbnské zkušenosti. Její
praktichý smysl, speciálnÍ Ženská citlivost, její mateřstvÍ a výrvalost ve zkouškách odhalují skryté aspekty Božího
Slova, křest'anského porozuměnÍ, zkušenosti Království.

Týo fenomény existujícív dnešní Círlcvi vyvolaly stále rostoucí spolupráci mezi laiky, řeholníky a kněžími v
různých oblastech církevního Života. Dominikánia dominikánky sdílejí svůj život a své plány stále více Š ostatními
řeholníky a laiky, s muŽi iŽenami, Ženatými, vdanýmičisvobodnými. I_aicinejsou pouze předmět našeho poslání,
sdílejÍ s námi _ a my s nimi _ stejnou odpovědnost v Kest'anském společensfuí'

Tváří v tVář této církevnÍ skutečnosti je normální, Že si dominikáni kladou určité otázky: Jak pocit'ujeme a jak
reagujeme na probuzení laiků v Církvi? Přijímáme ochotně tuto skutečnost? Nepovažujeme ji za zbytečnou?
Zavrhujeme ji, protože z ní máme strach? Jaké jsou naše postoje a reakce vůči laikům? Jaké mÍsto zaujÍmají laici
v naší práci, ve vypracovávání a uskutečňování našich apoštolslcých plánů? Být v harmonii s CkkvÍ znamená dnes
mimo jiné klást si podobné otázky a hledat na ně upřímnou odpověd'.
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2. TeoIogické klíče ke křest'anské reÍlexi

Dnešníteologická reflexe se obrací ke znakům doby, aby z nich vyčetla, interpretovala a rozlišila požadavky
BoŽího Slova a křest'anské zkušenosti. Zabytat se teologií nebo kázat znamená uvádět do souvislosti Boží Slovo s
historichými situacemi lidí. Věmost naší boháté teologické-tradici od nás vyŽaduje pozorné naslouchánÍa tóoióóicr<o
rozlišenÍ tohoto nového církevnÍho znamenídoby. Nemůžeme zapomínat, Že tó oyti právě naši bratři teologóvě z rr.
vatikánského koncilu, kteří rozvinuli novou teologii o laicích a o poslání křest'aňsk'ého společenství.

a) prunÍ klíč k reílexi o'laicÍch a jejich poslání v Církvije nám předložen ekleziologiÍ ll. vatikánského koncilu. Ten
změnil právně ínstitucionální definici Církve v definici spé-ciÍicky-teologickou. Hlavnřm kritériem této defňice je 'lid
Bo_Ži": Církev je novy ljd B.oŽí, _shromážděný vírou ve Vzkříšeného a z.pečetěný křtem v Ježíši Kristu. ones-ex'istu;e
určitá tendence, ]<terá tvrdÍ' že ''společensful' lépe vyjadřuje podstatu Cí.lole neŽ "lid Božf'. Ale jak |l. vatikánsrcg r<áncir,

!* tragice dávaj] přednost deÍinici "lid Božl". Všichni pokřtění se plnoprávně účastní na toňto povolání 
" iroJanr.Všichni jsou lid BožÍ, aktivní členové Církve v jejím poslánÍ'

b) Tato ekklesiologická koncepce koncilu nás přivádÍ k novému pojetí sluŽebnosti a služeb v Ckkvi. Všechny
9lužby a charismata jsou'd-ary BoŽí.skrze společenstvÍ. A zde je druhý o'ttezity námět pro naši teologickouióirexi.
Subjektem služebnosti je křesthnské společenství. }<aždÝ pokřtěný sdílí tento rozměr dúŽebnosti. Rozřůznění sluŽebje vyrazem sluŽební dimenze společensfuí.

c) Třetím klíčem te.ologické.reflexe je poťeba změnjt naši tradiční teologii sluŽby. Mám na mysli kritéria oceňování
a hierarchizace. Posvátný'ráz liturgických aktů, úzké pouto mezikněžshýň úřaoein a autoritoú v Církvi nás přivykly
na posvátné a liturgické hledjsko, které preÍeruje tento úřad. Vtéto formě funkce a služby svázané xurteň záu;imairpřední místo v našem ŽebřÍčku hodnot, zatímco ''laické služby" jsou druhořadé. To se ňusízměnit. Éoot"-ůiy 

'u.P.avlaKorint'anům je nutno znovu nalézt kritéria celého spdeEenswí pro oceňování a dát přednost cnarismáiúm a
službám. Charismata a služby budou mít pro křest'ana větší důležftoit tou mírou, jakou budou pomáhat oúáovat
křest'anské společensfuí.Jglto třetíteologický klíč nám pomáhá překonat tradičníáualismus a v mnoha případech
my!ný protiklad mezi kněžským stavem a laikátem.-Stojíza to připomenout siv této souvislosti slova otce C|ňtu'",
'' Círke;u se nebuduje pouze činností kněží, a|e rovněž mnoha dalšimi sluŽbami, více či méně stálými ei prnezňoitňymi,
spontánními či uznávanými. Takové služby existují, i když je někdy nenazyváme prarnýmijméný ;sou io oáoí r<tero
nernjískutečné místo a sta]Ut-V ekleziologii." Vidírne tedy,-Že rozhooujícírm dvojň etemeňtem není''kněŽstvÍ - laikát,',
ale ''služby'' a ''společensful". To pomáhá pochopit rozrůznění a rozdáenÍ chárismat a služeb mezi všechny 8t.ny
společenswÍ, vysvěcené či laiky, muže čiženy. Konečně, a to je velmidůležité, pomáhá to uznat hlubohý weštansý
uÍ1nam, jaký mají sluŽb.y.vykonávané pokřténými s cílem r+Ávořit lidštějšÍ, nrátrstc;si a spravedlivější'společnost:
pokrok' pomoc, obrana lidshých práv, atd. Tytoteologické k|ír.Ďe nny'stimulovat naši ieflexi'a rozlišenÍ'naš'ipaiýsxé
a ckkevní činnostiu pr3}i' Teologie nám dnes nabhJ ohledně služeb teze pevné itezó diskutované. .re ióiránimdominikánů nabídnout křest'anskému společenstvÍ službu a charisma teotogicxého rozlišení, jestliže chceňe zústatvěrni své tradici. Ale naše teologická reÍlexe nebude plodná, vzdáltli se'našÍ křesranské, 'crrr".^i á-áposijsr<e
činnosti.

3. Cíle a závazky pro dominikánskou rodinu

TěŽiště dominikánského charismatu musí být v kázán{,v kérygmatickém hlásání Božího slova. Být dominíkánem
znamená být kazatelem. To je na dominikánské myšlence to ne1óiležitějšÍ. ne tóto rrúsant;e ur. náz póuňý štovni
PlojeY' her'ý vystupuje v katechezi, v homiliích či v náboženském vyu8ování. eró;ávuie só v ;axoňforv šrávo eihistorické činnosti, které prohlašují spásnou událost za střed lidslých dějin. ' --1

Zvláštní místo setkání mezi dominikány a laiky je právě charišma a 'stužna 
kázání' Dominikánská rodina jepgvolána bý společenstvím kazatelshým, ve kterém óraiři, řehotníci a laici ;sóu ar<tivňi elenové, spoluodpovlJni zarůzná charismata a služby.

ňád se zrodil v historióké době církevnÍ krize, ale také neobvyklé vitality. Byla to doba probuzení laických hnutí,což značně ovlivnilo z19d a program Žebravých řádů a \^/tvďiló novu kóncepci Církve vně farních či diecézních
hranic. Během celé své'hislorie měÍ řád význámné zkušenósti, heré nám monóu pó'óói pochopit a po;rnoui novudobu laikátu: včlenění třetího řádu do dóminikánskéhó p;ódáňu, vwoj funkcÍ a sluŽeb bratřÍ spolupracovníků,včlenění četných ženshých kongregací do poslání řádu. PřipómínáňttgcÉto t9rt ai;;ó r^yzvou pro dobu nastávající'

Myslím si, že dnes.jsou-1aše společensiví povolána zaváoot a rozšřit nové ctrkeiní ir:aktiky, r<tóro ňý uJý r.ir.yke spolupráci v sluŽbách Církve. r

..Praxe společné modlitlY s laiky jim nabízí bohatstvímodlitby ověřené staletÍmi, která zároveň od nich získává
svěžest a novost nových křest'anslcých zkušeností. Něherá 

' našicn dominikánslcý'ch špolečenswí by oživila svoumodlitb.u, kdyby ji sdÍela s laiky. Pííklady nechybí.
Je třeba zavést a šřit novémodelyvzdělávánÍ společně s laiky. To se nemůže zaměřovat jedním směrem, jako

.bychom my byli mistry.a oni Žáky. Je potřeba.vzájemnéhovzcíětávání' BožíSlovoňenrs[orrtáÁo, j" oiáw"nopochopení kaŽdého věřÍcÍho, kteý mu naslouchá. Mý můžeme přinést bohatsfuí našeho teologického úzdělání' alemusíme se naučit naslouchat, abýchom se obohatili dialogem's věřÍcÍmi.

Í
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Naše apoštolská práce musí být revidována a zaměřena na perspehivu nových laichých sluŽeb, abychom
přimďeně odpovědělina nový váah Círloe k laikům' 

-Týo 
práce rnajÍ umožnit novou kolegiálrlější tormu_ůpáťnóvani

autoriý a vedenÍ' MusÍme nacházet nové formy společných apoštolshých ilrogr:amů, rozrůžnit fúnkce a sruioý v naší
apoštolské činnosti. Věc Evangelia se musÍ postavit proti naší rutině, našÍ pohodlnosti a strachu. Dominíkánské
společensfuí ve stavu poslání a hledání je spdď-enwím otevř9nim přftomnosti a budoucnosti Cír]ole a s|óreenosti.

Avilská kapitula si wědomila nesnáze dominikánskych laiků. &sto se dnes setkáváme se zvláštnír.n piooio."',
skoro úplná nepřftomnost mladých, coŽ rrrá za následek Zrátu životaschopnosti. Není to částečně . ne''iárósti ueeni
Církve po ll. vatikánském koncilu? Stejný problém byl diskutován na kongresu dominikánstcých laiků, ňóý š" řonar
v roce 1985 v Montrealu. V této situaci musÍme znovu zvážita znovu orientovat skupiny óominikánsrýtňl"ixir u
souladu s novými církevnÍmi prahikamia novýmiteologickými náměty, týkajícími se místá a poslánÍ laikú v Církvia
ve světě.

Pohled do budoucnosti

_ Naši bratři a sestry se postupně přizpůsobují tomuto novému stylu Života a dominikánského poslání pro novou
Církev, která se právě rodí. MnozíiiŽ začali a jsou povzbuzením pro celou dominikánskou rodinu. .le1icrinorr-,j styr
dává našemu povolánídůvěryhodnost. Je to příležitost obnovit řád. Toto probuzení laiků nám nabbí áovo nráice.
K jejich překročení je třeba najÍt odvahu.

Budoucnost Chkve a dominikánské rodiny od. nás vyžaduje mnoho. Důvody, které nám zabraňujíobnovit se,
dávají nám falešnou jistotu, 

-a|e 
jak nám připomíná sv. Ján Křtiiel, pruní kazatel ježÍše Krista, "on musírůst a iá se

menšit" (Jan 3,30). Jako Ježíš, BoŽímilost - která Žije v kaŽdém věřícím - vzrůstá, když ji hlásají po ..iě žil'i.
At'památka sv' Dominika nám dá odvahu angažovat se za toto nové církevní znamenÍ.

Řím, v našÍ generálnÍ kurii, 23. listopadu 1987
fr Damian Byrne, Op. magistr řádu

P. Bernard Kadlec OP*

os tatním křest'anským bratřím
Jednou jsem mluvil s přítelem o různýcf věcech.

Shodli jsme se na tom, že je to opravdu zvláštní věc,
když kážeme (dejme tomu na Battle Hillu), píšeme
a mluvÍme o věcech týkajÍcích se jiných křest'anslcých
skupin a cír[<ví' o jejich Vře, o jejich činnostech, jejich
členech, jako by prostě neexistovali nebo jako byóňom
sijejich existenci neuvědomovali. Je to ticho, heré se
podobá onomu trapnému, opatrnému mlčenív rozbité
rodině, kde otec jednoho dne odešel, vzal si s sebou
něj9ké ložní prádlo a kuchyňské nádobí a ied' žije
s nějakou mladou dívkou v sousední vesnici.

Toto zlověstné rrťčení o jiných lďestbnských církvích
není obr4yklé v jiných zemích, např' V Anglii, kde katdic_
ký tisk stále píše o záleŽitostech anglikánů nebo meto-
distů.

Anglikáni u sv. Jiří oslavují svátek sv. Jiří slavnou
liturgií a procesím - my si toho nevšírname. Nový metodi-
stický správce farnosti se přistěhuje se svou rodinou -
my je ani nepřivítáme. Kest'anslcý rozhlasový pracovník
řekne něco z čeho se naše srdce rozjásá, ale my jej
nepochválíme a necitujeme jeho slova dalším

Možná, že jiné křest'anské církve také ignorují naši
existenci' ovšem s výjimkou fundamentalistů, heřÍ
obyčejně neopomenou Žádnou příležitost soudit a zavr_
hovat katolickou cÍrkev.

Navykli jsme si na tÚo auláštní situaci, Že si to již ani
newědomujeme. Ale měli bychom si wědomit absurditu
tohoto stavu při pohledu na římské prohlášenío ekume-
nismu a spoluprácí na úrovni oblastní, národní a místnÍ
z roku 1975. Katolícia jejich bratřijsou vyzýváni k ,,spo-

lečné modlitbě'' (nejen jednou do roka při oktávě mod_
liteb za sjednocení ckhví), spo.iovat se k společné
biblické práci (zvláště v biblických společnostech),
pokoušet se ''spojit pastorační péči", sdílet budovy,
spolupracovat při výchově, ''spolupracovat v úsilÍ o lepší
kvalitu náboženského vysílání rozhlasu,', účastnit se
vzájemných dialogů, atd., atd.

Nebýo by správné popírat, že jsme během let udáali
pokrok v ekumenismu, ale ten pokrok je neobyčejně
pomalý a omezený pouze na něheré katolíky, ačkoli
vedoucÍaúorita katolické CÍ'lole povďuje ekumenismus
za jeden z prvořadých úkolů. Jsou zde však dvě chyby
_ omyly - před nimiž chkevní autorita varuje: na jedné
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strané je to índiferentismus a na druhé proselýismus.
lndiferentismus je postoj, jenž nepřikládá význam
náboženskému Vyučování a pravdě. Všechny víry isou
podle něh.o stejně dobré nebo špatné, náboženstvÍ se
považuje za věc citů a zkušenostÍa nikoli věděnÍa uva_
žování. Proselytismus je naopak vÍra následovaná
horliuým, vášnivym úsilím, že naše vlastní cÍrkev jediná
vede k Bohu a je jím uznávána, a Že spása je možná
pouze těm, kdo s radostÍ přijímají naši Církev, naši
bohoslužbu a naši nauku. Většina katolíků by souhlasila,
že indiÍerentismus je nežádoucÍ, ale mnozÍ- snad značná
většina - věřÍ v proselytismus a povaŽuje za svou povin-
nost vůči Bohu a lidem získávat je individuálně pro
katolické křest'anství. omyl (blud) proselýismu se
zakládá na extrémně úzkém chápání Nrzení, že "Extra
Ecclesia nulla salus" - Že mimo cÍrkev neníspása možná.
Tento uýrok se objevuje v ''Lateránském Vyznání víry"
(1215), na koncilu ve Florencii (1441) a v encyklice
"Mystici Corporis'' Pia Xll. (1943). Jeho úzké chápání
bylo vysvětleno v "Kredu papeže Pavla Vl." a téŽ v listě
sv. officia arcibiskupovi v Bostonu (1949).

l(atolíci pracujícÍpod úivem proselýismu jsou mýně
přesvědčeni, že nekatolické církve jsou něco zlého'
odporujícÍho vůli Boží a neměly by vůbec existovat. To
je spojeno s dalšÍm bludem naz'ývaným triumfalismus.

Není pochyb, že Bůh chce mít pouze jednu Církev
a Ježíš pred suým zatčenÍm a smrtí o tom jasně mluví.
(Jan 17.kap.)

Avšak současně Pán slibuje svého Ducha různým
křest'anshým denominacím, které majÍ dobrou vůli
a upřímné přání vyhovět Mu. Existují teorie, proč Bůh
dovoluje rozdělení jako dočasné opaťení. Nejlepšíz nich
se zdá b'ýt teorie lGrla Rahnera z počatku našeho stoletÍ.
Jsou to ovšem pouze lidské spekulace. Nikdo nemůže
proniknout myšlení BoŽí.

V encyklice ''Lumen Gentium" (o církvi)jsou krásná
a útěšná slovatýka.iÍcíse něheých členů nekatoliclcých
círlcvÍ. oni s láskou věří v Boha otce všemohoucího
a v Krista Syna Božího a Spasitele a jsou poznamenáni
křtem, kteý je sjednocuje v Kristu (odst. 15).

NěheřÍ"přijímají svátosti v rámci své vlastní církve
nebo církevní obce''. TýŽ Duch Svatý, jenž byl dán nám,
dává jim svou posvěcující mocí dary a milosti (t'ýž odst.).

Cást 3. Dekretu o ekumenismu (Unitatis Reintegratio)
z roku 198t dokonce uznává, že braťi od nás odloučení
někdy mnohem lépe využívají obdžených darů než
něktďí katolíci' "Nemůžeme připisovat hřích odloučenÍ
(odpadu) těm, kdo se dnes narodilijako členové těchto
křest'anských komunit'' (tatáŽ část 3).

"Ačkóliv věříme, že ony komunity trpÍ jistými nedos_
tatky, v žádném prípadě nepozbýy významu a důleŽÍtosti
a Mysteriu spásy" $áž část 3)'

Exístují další církevní d okumenty, .iež doslova "oteví-
rají oči":

Totéž "Křesthnské uvedenídospělých'', část římské-
ho Rituálu Pavla Vl. V oddílu o prijímání členů jiných
Kest'ansloých cÍrkví do úplného společensfuí katolické
CÍrkve se dovídáme, Že "Žádné větší břímě, než je

nezbýně nutné nemá být vyžadováno pro toto uskuteč_
něnÍ společenstvÍ a jednoty" (č.387) a ''kaŽdému zdání
triumfalismu (při obřadu přijetí) nutno pečlivě zamezit.''
(č.389/2)

Dále v RÍtuálu čteme, že']e nutno absolúně zamezit
vše, co by týo kandidáty na přijetÍ stavělo na úroveň
těch, kdo jsou pouze katechumeny" (č.391).

Při přijetí nekatolických křest'anů do úplné jednoty
a společenstvÍ''nelze opakovat svátost křtu a proto není
dovoleno udílet ji znovu podmÍnečně, pokud zde není
vážně odůvodněná pochybnost o platnosti křtu jiŽ
uděleného" (č.393)' Již ve 3.století severoafriclcý cÍrkevní
hodnostář Tertulián byl cenzurován katolickou CÍrkvÍ
právě pro znovukřtěnÍ křesthnů původně pokřtěných
v nějaké církevní obci, jež nebyla ve společensfuí
s katolickou CÍrkvl"!

Mnohem lépe se nám osvětlí blud proselýismu
pročtením pripojených prohlášenÍ papeže a anglikán-
ských arcibiskupů (1977, 1982) Donalda Coggana
a Roberta Runcieho.

Dnešní stanovisko Církve jest, Že Žádané jednoty, o
niž se modlil Pán Ježíš večer před svym zatčením, se
dosáhne právě ekumenickým sdílením a spolupr.ácí.
"Ekumenické hnutÍ je milost BoŽÍ poskytovaná otcem
jako odpověd' na JežÍšovu modlitbu'' (Jan 17,21) a na
snaŽné prosby Chkve vedené Duchem 1Řrm e,zo_zz1,
avšak ''ekumenismus siqpaduje změnu srdce a spjatost
Života s veřejnou i soukromou modlitbou za jednotu
křest'anů'' (Unitatis Reintegratio č.8).

Je velká škoda, Že naši fundamentalističtí křest'anštÍ
bratři (členové protestantského hnutí vzniklého na
teologické fakultě v Princetownu v polovině minulého
století) jsou tak hroznou překáŽkou ekumenismu na
Grenadě. Jsou těŽce proselytičtí pronášejíce pomlowač-
né a zlehčujÍcítvzení o katolické cír,lcvi: pophajÍ, že jsme
křesthny a hrozÍ katolíkům věčným odsouzenÍm. Během
uplynulých 35 let zdemonizovalivztahy mezi křest'any
v naší zemia nastolili boj místo ekumenické spolupráce
a společenswí. Jak můžeme odpovědět na tuto situaci?
PředevšÍm se nesmíme nechat vyprovokovat a podleh_
nout pokušeníodplácet jim touž měnou. NesmÍme jím
upkat právo naz'ývat se křest'any, nepopírat jim, že jsou
bratři. Je to obdobný případ jako u sv. Augustina, kteý
psal o někteých sektářích své doby:''Popírají, Že jsou
našimi bratry a my jejich bratry' Ale na to musÍme
odpovědět: Jsi náš bratr bez ohledu na to, co ty o tom
říkáš'. Musíme zůstat skiomnÍ, trpěliví' sdílejícÍ, milujÍcí
a laskavÍ. Jen tento milující postoj je eventuálně přewěd-
čÍ, že se mýí ve svém názoru na katolílry a katolicismus.
Evangelium nám přikazuje v Horském kázánÍ milovatty,
kdo nás nenávircí a škodí nám, a odplácet jim laskavostí.
Jestliže toto se od nás věřícÍch očekává, pokud jde o
vztah ke zlým lidem, jak mnohem více musíme být
trpělivÍ a milujícíaŽ do konce ke křest'anslcým druhům,
keří byli svedeni na scestí ve své horlivosti pro Boží
slovo a naši spásu!
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Jacek Salij OP

odkud se vzala duše?

,lacek Salij, o.P., nar. 1942 v Budách na Volyni,
kněžské svěcení 1966, člen řádu kazatelťl. PřednášÍ na
Akademii katolické teologie ve Varšavě. Pracuje na
soubomém kritickém vydánÍ děl sv. Tomáše Al<ttinského
v polštině. Popularizuje učitele chkve a jiné klasické
autoty, např' v knÍžce Rozmovvy ze šwigtym Augustynem
(Rozhovory se svaým Augustinem). Také přetožit do
polštiny u nás málo známé dominikánské legený, které
v lecčems připomÍnajÍ známějšÍ KvÍtky sv. Františka.
Z poslednÍch titulů zmÍnÍme poputárnÍ ale htuboké
pojednánÍ o cÍrkvi Tajemnica Emmanuela (TajemstvÍ
Emmanuela). Pravidelně přispÍvátaké do dalšÍch časo-
pisťl: WigŽ (Svazek), Znak (ZnamenÍ),Tygodnik Powsze-
chny (Všeobecný ýdenÍk). P. J.Satij navštívil naši
provincii ještě v době komunistického režimu a měl
někollk tajných přednášek z teotogie pro čteny řádu
i širšÍ okruh zájemců.

V polském dominikánském časopisu W drodze (Na
cesÍě,) má Jacek Salij pravidelnou rubriku a pomáhá v nÍ
řešit čtenář ům věroučné nesnáze. Z této série budeme
postupně některé jeho odpovědi pubtikovat. Tento
článek je odpovědÍ na otázku ýkajÍcí se wniku lidské
duše, která vwstává přivědeckém zkoumánÍ historie
č.lověka. odpovědivyšly už také souborně kniŽně pod
titulem Szukaj1cym drogi (HledajÍcÍm cestu).

iť Boha, ale děje se to ároveň v prostoru Boží stvďitel_
ské moci, která neustále všemu dává existenci.

Aplikujme ýše uvedený popis na stvďenÍ lidské
duše. Samoďejmě si nelze představovat, že Pán Bůh
fuďí kdesi tam ''u sebe" duši, kterou potom .Vsazuje,,do
lidského árodku, kteý se začíná roa/jet v rnatčině lůně.
BoŽÍ sfuďitelská rrpc působí wniř toho, co je árodkem
lldského těla. To není tak, že by Bůh ''skládaÍ, člověka ze
dvou elementů, z duše a těla. SpÍše je třeba říci, že
v určitém momentě - v důsledku lásky rodičů, která se
!ěje v prostoru BožÍ stvďitelské moci - se objevuje nový
člověk. A není ani chvÍle, kdy by duše exisfovaia přeó
wnikem těla, nebo tělo čekalo na příchod duše. Pán Bůh
fuořÍlidskou duši ne kdesi mimosvět, ale jako Všudyprí-
t9mný, který je přece rovněž uvnitř biologických proce-
sů, fripravujÍcích vznik lidského těla.

Ve světle těchto wah se nynípodíuejme na problém,

lak se na zemi objevil druh homo sapiens. PapeŽ Pius
Xll. v encyklice Humani generis, vydané v roce 1950,
o tom pÍše: "Učitelshý úřad Církve nezakazuje podle
současného stavu vědy i svaté teologie odborníkům
z obou stran diskutovat evolučníteorii, pokud zkoumá
vznik lidského těla z jakési již existující živé hmoty. Co
do duší nám totiž katolická vírakáŽe přijmout, žeisou
tvořeny bezprostředně Bohem."

Co to tedy znamená, Že duše pocházÍ přímo do
Boha? Určitě si nelze představovat sfuořenÍ duše jako
vnější Božízásah (v takovém smyslu, Že když se vyšteo-
ke.m evolučního vývoje Vypěstovalo uŽ tělo scňopné
př'tjmout duchovní prvek, Bůh tehdy stvořil duši a .vlóŽil"
ji do onoho těla). Bylo to spíše bezprostřednÍ vnitřní
působení Boha Stvďitele: v určitém rnomentě _ v důsled_
ku dlouhého evolučnÍho procesu, kteý se přece děje
v prostoru Boží sfuořitelské moci, se na zemi objevil
první člověk. Duši prvního člověka určitě Bůh stvořil
analogicky jako stvořil duši každého z nás, tj' jako
Všudypřftomný působící v té částďce živé hrncty, kteÉ
s-e ve chvíli, kdy je v ní sfuořena duše, stala lidshým
tělem.

Pravda, že duši kďdého člověka Bůh fuoří bezpro_
středně, je velmi důležitá z náboŽenského hlediska.
Vyplývá z ní, Že Bůh volá kaŽdého člověka osobně,
každého z nás jménem, k věčnému životu' JiŽ stvďeni
jsme býi jako bytosti transcendentní vůči tomuto časn6
mu životu, v němŽ jsme začali existovat'

Jak známo, Církev se po dlouhá léta bránila Darwi-
nově teorii o evolučnÍm původu člověka. Našiotcové se
totiž obávali, že darwinismus ohrožuje křest'anskou
nauku o nadbiologickém smyslu lidskéhoživota. Konec
konců darwinisté se skutečně dost ěasto vyjadřovali
takovým způsobem, jako kdyby zpochybňovali_ttanscen-
denci člověka vůči hmotě a biologii' osobně si qryslím,

Začněme vysvětlením, co je to BožÍ sfuořitelská
činnost. Snadno totiŽ lze podlehnor.rt naivní představě, že
Sfuořitel je vzhledem k tomu, co fuořÍ, čímsivnějším, že
zasahuje z oblasti mimo tento svět. Ve skutečnosti je
Bůh_samozřejmě transcendentní vzhledem ke světu, ij.
do žádného mÍsta ani času se nemůŽe vejÍt, žádnb
swořenÍ ho nemůže do sebe pojmout, ale zároveň Bůh
neníwhledem ke světu čímsi vnějším, vŽdyt' je všudypí-
tomný. Je všudypřítomný v doslovném smyšlu. .lat< řfi<a
sv.áugustin' kdp aplikuje tuto pravdu o všrrdypřftomno_
sti BožÍ na člověka, Bůh je mí blžší, než já sáň sobě. Je
tedy nemožné qi představovat sfuďení jakoby Bůh,
existujícÍ v jaké'r"n5i,pro nás nepředstavitelném mimokos-
mickém prostoiu vrhal světdo kosmického prostoru od
sebe nekonečně vzdáleného a pouze sobě ponechával
možnost z vnějšku zasáhnout do jeho dějin. Bůh je totiž
whledem k světu transcendentně imanentní; ďořÍ ho
jaksi zevnitř, jako VšudypřÍtomný, tzn. jakó Ten, kteý
vždy Je všude, ale zároveň absolutně pr-ekraču|e kaŽdé
místo i čas' Jeho sfuořitelské působení se v žádném
{Ínadě neomezuje na prvnÍmoment, ve kterém povolá-
vá k bytí cosi, co do nynějška neexistovalo. Všttdypří_

loTnÝ je.stálým pramenem existence všeho, co existůje.
Svět je sice skutečně v určitém smyslu autonomnÍ,iJ.
existuje a vw|ií se podle své přírozeňosti, kterou dostát
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že ta dlouhá nedůvěra Ckkve k darwinismu byla čÍmsi
poŽehnaným (neomlouvám samozřejmě ty polemisty,
kteřÍ bojovali proti evoluční teorii způsobem zjevně
tmářským). Je totiž svatou povinností Církve bdít nad
Boží pravdou a první interpretace evoluční teorie skuteč_
ně ohrožovaly křest'anskou nauku o člověku.. Bylotřeba
teprve určitého času' abychom si uvědomili, že jedno
nevylučuje druhé, že teorie evolučního původu druhu
homo sapiens si nemusÍ odporovat s pravdou víry, Že
každý z nás v sobě nosí nadčasový rozměr a je povolán
k nesmrtelnosti.

Nyní pár slov o onom procesu hominizace, o kterém
jste četl ve ''Slowie Powszechnym". Jde tu o teorii
Teilharda de Chardin, ve které je celá bio|ogická evoluce
paradoxně součástí všekosmického procesu producho_
vnění hmoty duchovní energií dřímajícív ní samotné. Je
to teorie tak nová v poměru k tradičním prístupům k této
problematice, že je ještě těžké příliš posuzovat, zda
odpovídá vře: jak známo, jak asimilaee, tak odvrhnutí
novych přístupů, je v Církvi - a možná v každé lidské
společnosti - procesem obvykle dlouhým, tím delším,
čím více originálního a nového je v navrhovaných
přístupech.

A tak tedyTeilhard de Chardin vycházíz předpokla_
du, že dějiny vesmÍru probíhají podle programu, kteý
Bůh do něho predem vložil. Podle Teilharda celá hmota
je vnďená a prosycená tím, co je duchovní a jejívšekos_
mická evo|uce spočÍvá Ve stále větší aktivizaci právě
toho, co je v ní duchovní. Rovněž biologickou evoluci
Teilhard považuje za integrální součást onoho procesu
spiritualizace hmoty. ZávaŽnou etapou tohoto procesu
bylo to, Že se na zemi objevila zvřata, znamenalo to
totiž, že se z hmoty uvolnila její schopnost k vědomému
životu. To, že se objevil člověk - a to je zvlášt'sporný
bod teilhardovské teorie - zjevilo ještě neporovnatelně
větší možnosti hmoý, než její schopnost sebewědomě-
ní. V jevu zvaném homo sapiens se totiž kumuluje taková
duchovní energie, herá uŽ nikdy nepodlehne zničení
a jejÍsebeuvědomění bude trvat uŽ navždy. Tím, že se
objevil člověk, podle Teilharda proces všekosmické evo- překladatel Michaela Jacka Kižanovská oP

Radio * Amerika

Útrztq vypróvění otce oclilona Šfumpacha o.P. o jelto cestě do Spojených států ameických

Nezávislé náboženské vysílání na doslech

Dwodem mé cesty do Spojených států býo dojednání podrobnostÍ o pomoci našemu radiovému vysÍlání, které,
kdyŽ vše doďe půjde'.by mělo začÍt někdy na podzim tohoto roku. Naše náboženské bloky by měly být vysílány v
rámci provozu nezávislé praŽské stanice Golem, která v červnu obdržela licenci. Záměrem íáó.tanic"le romárEnt
rozh]asové vysflání, heré by konkurovalo prozatímnÍmu monopolu státu v této oblasti' (Výjimku wořÍ jatím pouze
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luce zdaleka nekončí, teprue zahajuje její nejzajímavější
etapu: cestu lidsNa k bodu omega, k všeobecné oslavě
v Kristu.

osobně mám značný odstup k celé té Vizi. Zvlášt'
těžké je Vyrovnat se s názorem, že by hmota měla
v sobě ď tak velkou duchovnísilu, že by býa V stavu ze
sebe vydat, jaksi zrodit, lidskou duši. Ale chtěl bych
velmi silně podtrhnout, že Teilhard měl hlubokou
a upřímnou vůli umístít svoji teorii uvnitř katolické víry.
Celé jeho hledisko oživuje přesvědčení, že všekosmická
evoluce se děje V prostoru Boží sfuořitelské moci. A co
do lidské duše, Teilhard hlásal s důrazem, Že její exis-
tence i sebewědomění se neZratí ani nepodlehne zkáze.

Tolik odpověd'na Váš dopis. Využívám ještě příleži-
tosti' že jsme mluvili o transcendentní imanenci Boha
a zkusím napravit několik jiných _ bohuŽel častých -
falešných představ, vzniklých z přehlédnutí pravdy, Že
transcendentní Bůh je zároveň všudypřftomný. Napíklad
nenÍ třeba si představovat, jako by Bůh ''vléval'' člověku
milost, tak jako se _ s odpuštěním _ vlévá benzín do
nádrže. Božímilost je silou, která absolutně překračuje
moŽnosti naší přirozenosti, ale Bůh nám ji uděluje, když
pracuje na našem nitru. Právě proto touha po milosti
a věrnost milosti spočívá především ve vnitřnÍ práci,
''r duchovním soustředěnÍa v přinášení plodů ducha.

Stejně je třeba korigovat některé představy o zázra-
cích. Cinitelem zázrakŮ je přece VšudypřÍtomný a tedy
zjednodušujeme si pojem zázraku, říkáme-li, Že je
vně|ším BožÍm zásahem do přirozeného rnývoje světa -
psal jsem o tom v čísle z ři]na minulého roku. Mytologi-
zujeme také pravdu o VtělenÍ, jestliže větě, že Syn BožÍ
''sestoupil z nebe'', rozumíme doslovně. Vždyt've skúeč_
nosti se přece člověkem stalVšudypřítomný. VšudypřÍ-
tomný přijal novy' tak nicotný způsob existence: přijal
lidskou přirozenost spolu se všemijejími omezeními (s
výjimkou hříchu), aby se stal doslova jedním z nás. To je
zároveň strašlivé i nádherné: Všudypřítomný se stal
jedním z nás.



vysÍlánÍ praŽské hudební stanice Rádio 1 na frekvenci 91,9 MHz.) Tato rozhlasová stanice by měla vysÍlat hudbu,
zprávy' publicistiku, reklamy atd. My bychom do tohoto vysílánívstupovalijednotlivými náboženshými pďady. Ty
bychom připravovali ve vlastnÍm nahrávacÍm studiu. otec provlnciál počÍtá s tím, Že jeden z našich bratrů, Metoděj
Kočí' kteý zatím studuje v olomouci, by se po vysvěceníuplatnil jako vedoucítohoto vysílání. Plný provoz našeho
náboženského studia omega, které se bude dělit o ÍreJorenci s rádiem Golem, předpokládáme asi za rok. Nepůjde
o celodenní vysílánÍ' obě složky by vysílaly několik hodin denně na VkV , předpokládaný dosah _ Praha a okolí. Na
náboženském vysÍlání by se rněli hlavně podílet dominikáni, jezuité a salesiáni. SpolupÉce bude jistě velmi užitečná'
V pražské jezuitské komunitě jsou např. dvě osobnosti, které maJís rozhlasorným vysíláním letité zkušenosti. otec
Kolď SJ dlouhá léta pispfual do českého vysÍlánÍVatikánského rozhtasu a otec Ólpr SJ, nynějšÍprovinciál, bý řadu
let ředitelem českého vysílánÍ. Salesiánská zkušenost se jístě dobře uplatnív pďadech připravovaných pro mládež.
Do Jisté mÍry by se toto náboŽenské studio mělo stát Jakousialternativou náboženského vysÍlání státního rozhlasu.
Toho se ujaly diecézní církevnÍ struktury pod patronátem Blskupské konference. Naše vysílání by mohlo být
uŽitečným doplňkem. Bude mft svoji specifickou sarnostatnost, to znamená, že btrde připravovat programy s využitím
pastoračních a apoštolshých zkušenostÍ těch řeholních spolďensM které se budou na práci studia podílet. Výsledek
by mohl být zajÍmavý jak svoii formou tak obsahem. Americká chut'pomocl tomuto projektu rrznikla spontánně z
iniciativy několika osob, blízhých dominikánské komunitě V san Francisku. NabízejÍdo začátku dva manaŽery,
jednoho obchodního, kterého by zajímala ekonomika provozu' hlavně reklamy, se ktenýmije spojena ekonomická
nezávislost, druhým by byl odbornÍk na programovou část, na jejÍtechnické zajištění. Prosťednicfuím Americké
biskupské konference chtějítaké zaplatit vybavení nahrávacÍho stldia, coŽ představuje částku asi kolem padesáti tisíc
dolarů. SoučástÍ této pomoci je l zajištění stáže po americhých rozhlasových stanicích pro bratra Metoděje, kteý rrrá
celé léto na to, aby důkladně poznal vše' co je s náboŽenshým vysÍlánÍm spo.ieno.

Dominikáňi V San Francisku

V San Francisku a prilehlých městech. které spolu vytvďÍ dvarráctimiliónovou megalopolis, je pět dominikánshých
klášterů. PaťÍ k ápadnÍ provincii, jejE provinciál sídlÍ v oacklarrdu, kde býa před dvěma leý generální kapitula řádu.
o dominikánskych provinciích ve Spojených státech se říká, Že jsou velmi rozmanité co do lpění na tradici. ZápadnÍ
provincie rná aruk tradiční provincie, což neznametÉ, Že zdejšídominikáni by býi uzkoprsí nebo zkamenělí. Real2ujÍ
přesně to, co kdysí, po mnoha desetiletích života v řádu, řekl náš otec Aquinas Gabura oP: ''Na dominikánech
oMivuji spojenÍsťedověké hloublry s modemípružnostÍapoštolské prácď'. lfunkráně Jsme poznali život v konventu
v San Francisku. Klášter, fuarem pripomínajÍcí spíš většÍ Íaru, stoJÍ u kostela sv' Dominika' což Je jeden z největších
kostelů ve rrrěstě. V kláštďe žije 16 řeholnÍků, ktďÍ se schází ke společné liturgii a k večďiv refektáři. SnHanáa oběd
jsou individuální, což Je vhodně přizpůsobeno různému pracovnímu programu obyvatel komuniý. Ten je velmi
podobný našemu - výuka náboŽensfuí na různých wpech škol, duchovnÍ správa atd. ZvláštnostÍ pro ňas oyty
pravidelné lety jednoho bratra na Aljašku, kde má na starosti pastoracl. Letadlo sám pilotoval, coŽ mu, na rozdÍl od
nás, připadalo zcela přirozené. l v Americe řád počÍtá s pomocÍ laiků, ktďÍ však nejsou sdruženi v místnÍch
společensfuích jak Je obvyklé u rÉs' Spolupráce probÍM na ákladě chutia ájmu ponáhat v některé činnosti podle
schopností a možnostÍ nebo fres fumívýbory. Jsou ně]<teré oblastl, např. liturgie, kde jde laická účast dál a hlouběji
neŽ by se u nás pravděpodobně zdálo únosné. Stav odpovídá fresně tomu, co zde pi své návštěvě řÍ}<al o postavení
laiků v zámoi( magistr řádu, otec Damián Byrne oP.

Knihkupectví v Berkeley

V průběhu ýdne, hený jsem rrěl rrrožnost ve Spojených státech stráviq Jsem navštfuil několik knihkupecpí' Nějaké
knihy jsem dostal, některé nakoupil pro osobní potřebu i pro poťebu konventnÍ knihovny. l nespecializovaná
knihkupectvÍ jsou bohatě zásobena různorodou náboženskou literaturou. NejvětšÍm kniŽnÍm záŽitkem pro mě bylo
velké akademické katolické knihkupectví v Berkeley. Jedno patro domu, kde býo podle našeho hrubého odhadu
možno vybírat z 60 000 titulů. Dlouhé regály rozdělené podle oborů a problematiky. Největší zájemje o spiritualitu,
dialog s jinými náboženswími a východní lďesthnsfuí. Cena brožované knihy o 25o strarÉch se pohybuje kolem šesti
aŽ osmi dolarů. Knihkupecfuí je zcela technizováno, vše od doplňovánÍ zásob ze skladu ď po markováníprobíhá
dÍky počítačům a čárkovému kódu beze zmatků a problémŮ.

zaznarrťenal Šebestián
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Jednota v mnohosti

V říjnu roku ]988 Pobý,al v Polsku kardináI Josef Raninger. Bělrcm slavnostnílto zahájení nové|to
školního roku mu byl na Katolické univeruitě v Lublinu udělen doktorót lrcnoris Causa. Kardinál
navštívil rovněž Krakov, kde poskytl rozltovor ýdeníku 'Tygodnik Powszechny".

S kardinálent Ratzingerem, prefektem Posvátné kongregace pro nauku ví|!, ltovoří Jacek
Wožniakowski.

Jacek Wožniakowski: Eminence, zastáváte
v církvi úřad prefekta Posvátné kongregace pro nauku
Víry. Které problémy současného světa pokládáte

z perspektivy svého úřadu za nejdůležitější pokud jde

o současnost i bt-tdoucnost církve?... Je to snad mno-
host v jednotě?...

kardinál JoseÍ Ratzinger: Takovych problémů je
hezká řádka. xupříkladu otázky, které souvisejís morál-
kou: Jak vlastně dnes dovedeme určovat principy
etického jednání. pÍpadně v |akém rozsahu je dokažeme
uplatňovat v současné situaci..' Už samotná základní
otázka po pravdě často kráčí ruku v ruce s takoým
druhem skepse. kteý chápe křest'anství pouze jako
tradici. Domnívám se však, že otázkou skutečně zásadní-
ho významu je pro současnou církev problematika je|í

činnosti uprostřed pestré palety různorodých civilizací
a kultur a s tím i sowisejícÍ problenntika jednoty v plura_

lilě.

Myslím, že Druhý vatikánsky koncilvytvďil podmínky
pro novou rovnováhu mezi partikulárním a univerzálním
aspektem církve. Samozřejmě, rozclÍly mezi dÍlčÍmi
cÍrkvem i existovaly vŽdycky' například neapolský katol i_

, - !..-,cismus se značně liší od katolicismu obyvatel Skandiná-
vie. VŽdycky existovaly rozdily, stejně jako snahy jednor
livych církví po sebeurčení. Lze však konstatovat, že
nabýali po Prvním Vatikánském koncilu vrchu tendence
směřující k jednotnosti, potom Druhý vatikánský koncil,
zdůrazňuje neořesitelnost papeŽského primátu i dalšÍch
faktorů' jež jsou principem jednoty v církvi, upozornil
rovněž na skutečnost, že církev nenÍžádným homogen_
ním nebo ztuhlým Úfuarem, ale žÍr'ným organismem, jehož
buňky nebo]i místní církve si zachovávajÍ svou vlastnÍ
jedinečnost' Samozřejmě, Že církev všeobecná není
pouze a výučně součtem cír'kvídílčích, ale je V podstatě
jednou a toúéž cítkví - tělem Kistovym. Všude tam, kde

se slavíeucharistické shromáŽdění, je přÍtomen Kristus,
a tim tedy i plná skutečnost cÍrkve. Současně se ovšem
tato Kristova přítomnost uskutečňuje v Živych buňkách,
v určitých církevních společensNích, na daném místě
a v určité době. Tyto Íormulace koncilu byly svym
způsobem rn2vou církvím dílčím, aby využily svá charis-
mata, a tak obohacovaly ckkev univerzálnÍ. Vtělení se
uskutečňu|e stále, trvá v čase i dějinách a Bůh si přeje,
aby veškeré bohatství lidské kultury bylo zahrnuto
V Kristovo tělo.

Problémy církve. sowisející s tolÍo otázkou, mají jak
teoretický, tak praktický ráz. V oblasti teologie jde
o takovou eklesiologii, která bude dbát zároveň jak
o univezalitu církve, tak i o nezbytný pluralismus, jenŽ je
přítomen uŽ v Písmě svatém. List Korintským je přece
práVě listem místní ckkvi. oMďené určitou samostatnos_
tí. Univerzalita církve je však skutečností zásadního
významu. Mějme na paměti, Že iiŽ v okamŽiku seslánÍ
Ducha svatého, kdy apoštolové obdrŽeli dar jazyků,
vznikla katolická církev všeobecná, s celým srným

bohatswÍm a různorodostí.
Praktický dosah těchto problémů se nejvýrazněji

projevuje při diskusích se zástupci jednotlivych biskup-
ských konÍerencí. Flozhovory se týkajítakorných otázek,
jako například práva a hranice samostatnosti, nutné
předpoklady pro zachování církevnÍ jednoty nebo
moŽnostinoých forem liturgie a teologie (např' africké,
asijské nebo latinskoamerické teologie)' S tím se úzce
váže celá problematika takzvané inkulturace víry.

J. Wožniakowski: Právě na tento problém bych
rád navázal. Vypadá to, jako by svatý otec, kdyŽ se na
svych cestách po světě zabyvá problémy různých
civilizací, stavěl Evropu do privilegovaného postavení'
Jako by chtěl říci, že Evropa, která byla po staletÍ
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spojena s křest'ansNÍm, rn7Nořila určitý typ civilizace,
a ten se pak zaslouŽil o rozšíření křest'anství. KdyŽ
pomineme všechno zlo, které s sebou evropské dějiny
přinášejÍ, tak přece Evropa zakořenila v jiných částech
světa specifický způsob pohledu na člověka, jenŽ je ve
své podstatě - i kdyŽ v praxi zcela výjimečně - pohledem
křest'anským' A zde vzniká otázka, do jaké míry lze
proniknout do tak rozdÍlných kultur, jako je kupříkladu
kultura africká s její _ jen pro ilustraci - odlišnou ÍunkcÍ
otce rodiný Jak tam můŽe být přijato křest'ansfuíbez
onoho svérázného mostu, jaký vytváří Evropa?

kard. J. Ratzinger: Tento problém si musíme
rozebrat hned z několika hledisek. Za prvé: technická
civilizace, která se dnes stala do určité míry civilizací
společnou pro celé lidstvo a která všude vnucuje techni-
cistnÍ způsob uvažování o člověku, má svůj původ
v Evropě. To se odráží rovněž v teologii' ZkoumámeJi
první pokusy lokálních teologií, jako afrických, asijslcých
ijiných' zjišttljeme, jak obrovsky vliv na ně měla teologie
evropská, někdy se jedná o vliv velice konkrétních
teologických pracovišt' s jejich specifickou metodologií
a terminologií. Teologie osvobození by býa nemyslitelná
bez Maxe a.iiných autorů minulého století, ale rovněŽ
bez určitých současných evropských směrů teologické_
ho myšlení. V torrrto s.myslu lze hovďit o velké odpověd-
nosti Evropy za rozvoj teologie ve světě i nového
teologického pluralismu.

Za druhé: jazyk víry a struktury náboženského
myšlenÍ, jakož ivelké liturgické struktury se vytvářely
bud' na BlÍzkém východě, nebo v Evropě. Církevní
otcové nám dali jazyk víry a my se dnes nemůžeme
vrátit k výchozímu bodu a odhlÍžet od zkušenostÍ ckkve
uplynulých dvou tisíciletí' Kest'ansNí je úfuarem žirným

a nemůžeme odříznoú jeho minulost. Toto dědictvÍ musí
b,ýt, přinejmenším v hlavních bodech, rnýchodiskem pro
nové teologie. Přirozeně, že nové teologie mohou toto
dědictvÍ očistit, připomenout nám, které prvky tohoto
dědicwí byly nánosem _ a těch bylo dost - novým
způsobem mohou navázát na zdroje a počátky Kesten_
sfuÍ, ale vždycky v kontextu zkušenosti, která je církev_
nÍm údělem, a tedy při zachování základnÍch prvků
kristologie, sakramentální a trinitární teologie'.. Jsou to
totiŽ ákladní součásti víry tvďÍcí kráJo círlore. Evropské
dějiny, ikdý ťeba vyžadujÍ očistu, jsou trvalou součástÍ
Života cÍrkve. Za t etÍ v rámci vel ké kulturní diferenciace
vystupuje do popředí společné morálnÍ a Íilosofické
dědicwí' které ukazuje na přítomnost Sfuořitele v ději-
nách. Z tohoto pohledu ie zajÍmavé, Že nekřest'anské

kultury jsou častokrát bliŽšÍ lďesthns&í než sekularizova_
ná kultura evropská nebo severoamerická. Například ve
velkých afrických náboženstvích je v určité podobě

sÍtomno velikonoční tajemswí. Úsťedními térnaty všech
těchto náboŽensNí jsou smrt a zmrhnýchvstánÍ, stejně

|ako myšlenky sNořenÍ, i když jsou zatemněny pruky
magie. Když tedy dospějeme k samotnému jádru těchto
náboŽensfuí, spaťíme v nich vniřní otevŤenost pro Boha.
Máme tak naději, Že aÍrické Kestbnství dojde k samému
jádru našÍvírry, pokud navdže na vlastní dědicfuÍ. Přďpo-
kladem je zde přirozeně na jedné straně milost, na druhé
straně potřeba novým způsobem navázat na nosné
pruky místnÍ tradice.

DomnÍvám se, že postupná inkulturace křest'anství
v místní kultury může očistit rovněž naše chápání a nás,
Evropany, tak přibtížit k podstatě křest'anství. Tóto
všechno pedpokládá velkou mírru trpělivostia především
autentický duchovnÍ Život, nebot'pouze ten umoŽňuje
odlišovat věci dobré a špatné. Bez trvalé přítomnosti
Ducha svatého tohoto rozlišování nebudeme schopni.

J. Wožniakowski: Eminence, to, o čem hovoříte,
je chápáním inkulturace v její nejhlubšÍ perspektivě.
Avšak i kaŽdodenní zvyklosti, tak odlišné v různých
civilizacích, ovlivňujÍ rozhodujícím způsobem mísý zcela
odlišný pohled na člověka, odlišné cÍtění a chápání
hodnoty člověka...

kard. J. Ratzinger: Dovolím si pouŽít ve své
odpovědi dva příklady. PrvnÍse týká problému iniciač_
nÍch obřadů v domorodých aÍrických nábožensfuÍch
a jejich prípadnou slučitelnost s křestánsfuím. V &du je
kulturní situace taková, že pouze ty osoby, které prošly
těmito obřady, se těší v očích soukmenovců určité
vážnosti. MajÍ snad být tamní křest'ané zbaveni této
vážnosti? Zkušenost nám však ukázala, že existuje
možnost oddělit v iniciaěním procesu prvky s křest'an_
sfuím nesluěitelné - jedná se zejména o magické prvky
- od pruků, které se naší vře nepříčÍ a které zároveň
postačují k uznání dané osoby za zasvěcenou. A tak se
křest'ané v této zemi Účastní těchto zasvěcovacích
obřadů, které jsou zbaveny určitých prvků, zúčastnil se
jich dokonce biskup s kněŽími' A co je překvapující -
domorodí obwatelé docházejí k závěru' Že vynechánÍ
něktených částÍz těchto rituálů nejen Že umoŽnilo uvést
do Života Hest'anského společensfuÍ mÍstnÍ zvyky, ale
navíc se stalo pro nelďesthny osvícením a osvobozením.
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Druhý príklad rovněž pochází z Afriky. ManželsNírná
V tomto prostředí poněkud jiný vyznam neŽ svátostné
manželství křest'anské, je totiž také určitou formou
vztahu mezidvěma velikými rodinnými klany. Jestliže se
tedy v tomto prostředí omezíme pouze na manŽelství
křest'anské, jak ho známe z naší kultury, bude zde toto
manželsfuí svým způsobem pouze zevnější a této velké
tradici. která také obsahuje neobyčejně vzácné prvky,

cizí. Jedná se o velice váŽný problém. nad nÍmž se
zamýšlejÍ biskupské konference těchto zemí. Podobná
kontroveze se ýká rovněž pohřebních obřadů a celého,
v afrických náboženstvích složitého, kultu předků.
7apqení této tradice do křesthnské modlitby a liturgie je
moŽné, nebot'tradice předků je slým způsobem vlastnÍ
katolickému učení o "obcovánÍ svatých", je vlastní vře,
podle niŽ společenství církve zahrnuje všechny vďící jak

Živé, tak zemřelé, kteří jsou sjednoceni v Kristově
mystickém těle.

Tak i zde existuje možnost určité integrace, syntézy
místních zvyků s křest'anskou vírou. Je to dokonce
nezbýné. Bylo by přece absurdní jednoduše popřít
celou místní tradici a přijmout jako jediný evropský
model. Všechny tyto problémy jsou citlivě posuzovány
místními biskupskými sbory; mezi africkými biskupy
zatím neexistuje v tomto směru jednotný názor, avšak
domnívám se, že lze nalézt optimálnÍ řešení, syntézu,
která by jednak zbavila místníobřady prvků svou podsta-
tou nekřest'anských, jednak by dala hlubší smysla kon_
krétnější kontext křest'anské liturgii a svátostem. A já
zůstávám optimistou, pokud jde o utvďení lidí zvyklostmi
nebo stylem uýchovy. Jsem toho názoru. že tíhnutí
člověka k Bohu je zkrátka nevykořenitelné.

J. Wožniakowski: DomnÍvám se, Eminence, Že
v lndii s její prastarou kulturou a s jejími hluboce zakďe-
něnými náboženshými představami se problém inkultura-
ce jeví obdobně.

kard. J. Ratzinger: V porovnání s lndií je v AÍrice
tento problém značně jednoduší. V lndii se setkáváme
s velice kultivovanou a - řekli bychom _ přesně artikulo-
Vanou kulturou; proto mnohem méně otevřenou. Hin-
duistická náboŽenská filozofie má naproti tomu sklon
přisvojovat si vnější podněý a zahrnovat je do své velké
syntézy. Tak například pro hinduismus by nebýo obtžné
uznat Krista jako jednu z velkých forem, jíž se projevila
Věčnost v čase. NečinÍ |im potÍŽe tvrzenÍ, že Kristus -

podobně iako Krišna _ je jedním z vtělení neznámého

Boha. Problém spočívá V tom, že takováto integrace by
byla značnou relativizacÍ křest'anství. . .

J. Wožniakowski: Poslední otázka,jíŽ bych se na
Vás, otče kardinále. chtěl obrátit. souvisí s otázkou
ekumenismu. Ještě nedávno jsme všichni měli hluboký
pocit vzájemného sblížení. Ale v poslednÍ době, třeba
poslední konference v Lambethu znamená jakoby krok
zpátky, kteý nás opět vzdaluje od společného cíle.
Samozřejmě vím, že z hlediska eschatologické perspek-
tivy můžeme hovďit o jediné chkvi - samotná skúečnost
víry v Krista nás již určitým způsobem sjednocuje. Ale
přesto přese všechno je církev rozdělena. Mohl byste
definovat ono nezbýné minimum jednoty, na jehoŽ
základě by se dalo přesněji hovďit o jedné a všeobecné
cÍrkvi. A jaké jsou šance na dosaŽení tohoto minima?

kard. J. Ratzinger: Druhývatikánshý koncil odhalil
netušené možnosti pro vzájemné setkávání V křest'an-
ském bratrství. Toto radostné překvapenÍ zrodilo naději
na rychlé znovuvybudování úplné jednoty cír]ole a zdálo
se, že je to otázka několika nejbližších let' Avšak dnes
po dvaceti letech, si uvědomujeme, Že existuje hlubolcý
rozdíl mezi znovunalezenou so|idaritou mezi křest'any
a dokonalou jednotou mezí křest'anskými církvemi.
Myslím, Že dnes je nutné nově se zamyslet nad cestami
ekumenismu v blÍzké budoucnosti, vidíme totiž, že vedle
neustávajícÍch pokusů o sblížení, směřovánÍ k jednotě,
existují rovněž nová ohniska napětí, spočívající ve
uzájemném obviňovánÍse za hříchy minulosti, za cÍrkevní
rozkoly. Domnívám se, Že musíme pochopit, že samotná
skutečnost spolďné cesty, naděje a odpovědnosti před
Bohem je, při zachování věrnosti té víře, jíŽ byl každý
obdařen, jiŽ Íormou určité jednoty a je uŽ v rukou
BožÍch, kdy a jakým způsobem nás spojí v jednotě
dokonalé. Tato společná cesta a společné hledání
nemusí b'ýt provizorní nebo čistě formální, ale můŽe být
právě vyjádřením určitého sjednocenÍ. Vzájemné setkání,
které prožíváme v hl uboké, d uchovn í perspektivě, může
mÍt větší význam než příčiny rozkolu.

(PřeloŽeno z originálu Jednosc w wíelosci' v ,Tygod-

nik powszechny" č. 49, 4. prosince 1988)
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Z rozhovoru s otcem Vincencem de Couesnongle,
magistrem řádu L974 - 1983

otázky dává redaktor lDl.

Co je pro řád nejna!éhavěišÍ v přÍštÍch letech whledem
k blftÍcÍmu se roku 2000?

MladÍ braťi (a téŽ sestry) se mě často ptaiíď, rnárne
nejvíce usilovat? odpovídám stále: "o společný Život."
Tato odpověd'platí pro všechny.

Společný Život je ovšem tavícím kelímkem, v němŽ
se prožfuaJí a zdokonalujÍ všechny složky našeho Žiýoa.
MyslÍm, Že pro křest'any bude Život zítra mnohem
náročnější neŽ dnes. KdyŽ takto mluvím, jsem realista.
Skutečně, dnešnÍ svět ani zdaleka neoMrá člověka Bohu.
SpÍše zavírá mnoho cest, které kdysi k němu vedly.
ovzduší' které budou vdechorlat naši synovci a pra_

synovci, bude mnohem otrávenější neŽ dnes. Budou
muset proŽÍvat dominikánsky život ve většÍm společens_
wÍ, aby splnili své poslánÍ, protože budou muset b'fi
silnější a tedy sjednocenější.

Připojte k tomu otázky národů, heré Žijí ve velké
bídě. Nenastane den velké kontestace? Abychom byli
věrnÍ sv. Dominiku, jednota bude stále více nutná.
Musíme se na to připravit.

otče, ve sých /isÍech ř ád u umíte shrnout ve stručných
heslech rťtzné siwace: 'odvaha do budoucna','Kmáni',
'nová mÍsta kázánť,'pokračovat nestačť . . . Mohl byste
řÍcivhodnou větu prÓ každý z pěti kontinentŮ?

Vaše otázka je originálnÍ' odpovím jďnou originali-
tou. Uvedu pět hesel, která platí pro všechny kontinenty
a kultury. Avšak kaŽdé se mi zdá mÍt yáah s určitým
kontinentem. KaŽdý at' si ten vztah odhalí.

opustil Duch sv. tento kontinent, aby se odstěhoval
jinam?

Když jde o ekonomii, spravedlnost vyŽaduje nejprve
ne dávat více, ale brát méně.

V tornto kontinentě musírre být lldmi kontemplativnÍ_
mia lidmikultury.

Vertikála (\rztah k Bohu) a horizontála (\ztah k lidem)
tu jsou podivuhodně spo|eny'

Je Vám vlastnÍ, že při psaní dáváte otázky. Chcete
formulovat otázku pro každou větev dominikánské
rodinfi

Rád dávám otázky, protoŽe tak mohu řÍci nutné věci
a nenarazit' Hlavně však tyto otázky zvou čtenáře, aby
se ptal sám sebe.
Mniškám: Kdo myslí více neŽ W na dominikánskou
rodinu?
BrařÍm: Prď nejste více činní v skupinách dominikánské
rodiný
Sestrám: V kteých nových místech kázání nalézáte své
Kumáný
Laikům: Co děláte, abyste omladili laická bratrswa?
SekulárnÍm institutům: Jak je moŽné, že je tak aktuální
způsob zasvěceného Života tak málo rozšlřen v domini-
kánské rodině?

Jste vÍce dominikán po těchto devÍti letech?

Nevím, jsemJivíce dominikán. Vím, že kdo je zcela
zaujat problémy bratří a řádu, cítí se mnohem blÍŽe sv.
Dominiku a alespoň má dojem, že je vÍce dominikán.

Jan Pavel rI. ke kapitulářum

"Vy dominikáni máte poslání hlásat, že náš Bůh je Živy,Že on je Bůh života a Že v Něm je kďen důstojnosti a
naděje člověka' kteý je povolán k životu. Vaše hlásání se má obracet k člověku právě v tom. nakolik ho vytváří
kultura, sociální život, osobnost a svědomÍ a má mu nést osvobozujÍcí moc Boží.

Dovolte mi, abych vám doporučil, abyste znovu věnovali pozornost kvalitě konventuálnÍho Života: mlčenÍ, o
kterém se mezivámitradičně říkalo, Že je "otcem kazatelů'', habitu jako ''znameníVašeho zasvěcenf', spravedlivému
místu pro klauzuru, kterou vaše stanovy ďedpisují, aby se bratři mohlilépe oddávat kontemplacia studiu, aby se
zvětšila i rodinná intimita a aby byla zjevná věrnost a povaha vašeho řeholního Života. Braťi, posilňováni životem v
komunitě, budou moci plnit své úkoly na cestách wěta bez skýánÍ své irJentiý. Btdou vy'dávat svědecwíhodnotná
řeholního života, který si svobodně zvolili, pro BoŽÍkrálovsNí."
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Lotyšsko:
Setkání mladých lldí v modlitbě

Skupina polských bratří z Krakova
navštívila dne 28. ledna t.r. město Dobele
v Loýšsku. Pozvali je dva loýšští domini-
káni fra Wilhelm Lapelis a Íra Georg Ukins,
kteřÍ zde pracují jako farní kněží.

Hlavním účelem této náVštěVy byla
pomoc při organizaci noěních modliteb
mladých lidí ve vigilii hromnic při slavení
mše svaté při svíčkách' oživené katolické
hnutí mladých je št'astné, může_li přivítat
asistenci mladých mužů a žen z jiné země
a podělit se s nimi o vlastní zážitky a zkuše-
nosti, přednést novou liturgickou hudbu a
iiinak pomoci.

Návštěva polshých dominikánů v Lotyš-
sku po zmatcích způsobených národnostní_
mi koníliký byla také znamením solidarity
s lotyšským národem zápasícím o znovuna-
býí nezávislosti.

Noc modliteb organizovaná lotyšskými
dominikány Johnem a Peterem Anglonietis
spolu s nahoře jmenovanými se konala na
mořském pobřežív Maiore nedaleko Rigy.
Pobožnosti se zúčastnilo asi 350 lidí' kteří
se zde shromáždili v malém dřevěném
kostele' Přišli z Rigy a jejího okolí' a to jak
katolíci, tak pÍotestanti, Bylo tam také něko_
lik Rusů a malá skupina Poláků z lilevského
Vilniusu.
podle lDl 91/66 přeložil zt

Zpráva o žlvotě dominikánů ve Vietnamu

Všichni vietnamští bratři žijí dnes na
jihu krajiny a náleží ke dvěma entitám:
províncii Queen oÍ Martyrs (Královny mu-
ěedníků)' kterou tvoří 125 řeholníkú, z nichž
89 žije ve Metnamu, a vikariátu provincie
Lyon' čítajících devět řeholníků' jejichž práci
lze charakterizovat jako intenzivní intelek_
tuální aktivitu spoienou s velkými úspěchy
ve íarní práci. Sester je asi 700, některé z
nich žijí na seveÍu krajiny. Vyučují katolíky
i nekatolíky, pečují o nemocné, pomáhají
na íarách (zejména v přípravě na přijímaní
svátostí) a pečují o všestranný apoštolát.
Laických ělenů dominikánské rodiny je asi
40 000. Dostávají solidní, dobře ufuářenou
duchovní formaci od svých bratří. Jsou
relativně mladí a způsob jejich práce je
typicky dominikánský.

Z 60 miliónů Vietnamců je osm až
deset procent katolíků. Vyznačují se horli-
vostí a vroucností. Např. ve všední dny se
slouží mše v 5,00 hodin ráno a kostely jsou
plné.

Kongregaci tvoří hlavně mladí lidé.
Každou neděli ránov konventu Ba Chuong
v Hoěiminově městě (Saigon) se schází asi
padesát skupin mladých na kateohezi, jejich
učiteli jsou hlavně laici. Nutno podotknout,
že existuje velký rozdíl vzhledem k nábo-
ženskó svobodě a náboženské praxi mezi
severem a jihem krajiny a na jihu pak mezi
diecézÍ Hoěimin a ostatními diecézemi.

Dominikánský život ve Vietnamu poz-
nal těžkó a furdé ěasy' Díky Bohu, díky
jejich vlastní odvaze, jsou naši bratři a
sestry věrni sým vokacím a jsou zajedno
se sým lidem v jeho historii'

Fra Bernard East oP, kteý v březnu
navštívil Vietnam, upozoíňuie na těžkosti V
životě bratří' Jde především o svobodu
pohybu. Provinciál má totiž velké potíže při
převádění a přechodu bratří z jednoho
konventu do druhého. Následkem toho
musí bÍatři každý večer opustit určiý kon-
vent a Vrátit se do kláštera, kde majÍ trvalé
bydliště. Potíže jsou íovněž s udílením
"státního souhlasu'' pro kněžské wěcení. od
roku 1975 mohli být vysvěceni pouze dva
bíatři. V souěasné době ěeká na vysvěcení
osmnáct bratří, kteří již ukoněili studium.
Třetím velkým problémem je rozšiřování
náboženské liteÍatury,
podle lDl 91/60 přeložil zt

Zprávy z pražského a olomouckého
konventu

Začátkem ěervna navšlívil naši provincii
olec ThDr. lnnocento Venchi, geneÍální
postulátor našeho řádu pro blahoÍečení a
svatořečení dominikánských světců, heý
má mimo jiné na starosti kanonizační pro-
ceď blahoslavené Zdislavy'

28. června při večerní mši svaté složili
bratři Benedikt Hajas a Joseí Blahut do
rukou olomouckého převora otce Savia
Řiěicy prodloužení svých iednoduchých
slibů'

29. ěervna byli v chrámu sv. Michala
otcem arcibiskupem F. Vaňákem vysvěceni
na kněze čtyři naši bratři: Damián Němec,
František Pistrák' Filip Stajner a JUDr.
Rajmund Tretera. Slavnostním kazatelem
byl otec provinciál Dominik Duka.

8. srpna všichni ělenové dominikánské
rodiny oslavili slavnost sv. Dominika. V na-
šich konventech se konaly slavnostní boho-
služby' podle starobylé tradice pod vede-
ním a za úěasti duchovních synů sv' Fran-
tiška z Assisi.

Z olomouckóho konventu odcházÍ čýři
bratři: otec Filip Stajner odjíždí studovat
biblistiku do USA, otec František Pistrák byl
asignován do konventu v Bratislavě, Íra
MUDr. Rajmund Klepanec odchází na slu-
dia lékařské etiky do štýrského Hradce a
jáhen íra Martin Kolivoška byl asignován do
konventu v Košicích.

1. srpna bý do olomouckého konventu
asignován otec HieÍonym Kaczmarek z Pol-
ska, byl jmenován submagistrem kleriků
a kaplanem u sv. Michala.

6. srpna navštívily olomoucké domini-
kány tři Malé sestry sV. Dominika, kieré nosí
modý rillový hábit a staíajÍ se o lidi na
pokraji spoleěnosti (píostitutky, lidi postiže-
né AIDS apod.)

10. srpna navštívila olomoucký konvent
sÍ Anna Marie Balducci, generální předsta_
vená "Unie sv' Kateřiny Sienské misionářek
škol'' se dvěma spolusestÍami. Tato kongre-
gace je jednou z věfuí dominikánské rodiny
a věnuje se křest'anské íormaci mládeže
prostřednictvím kultury a škol.

Ibminikánsý *ormlgrrt v obnpl,ci
ptosí čbny l-aických úrubni s,lt. hminika
i osElití přáneb ř*tu ofinančni příspěrek na
kbňI<el.7a ffi a sb'av, ýúnoln klerikav
arcibiskupslém *mináň plalíne n ěsílrrě 1
630 Kčs, |alde fu núlp školníIp rcfu ' Itdy
bude v obmorci sftldoyď 25 n aš b h r(b li lai,
bldeme úhmem plú't 11 2il tíčs Ít ěsbně.

(mŮbme al<é p.slď slobnky). l,Ia dďrt
dine Fmdujeme ve svých n ďli&h.

Slmon Tugwell OP
Učenost, svatost a splrituallta

K ělánku z minulého čísla
Překladatelem článku je Pe{r Soukup.

Některé z příspěvkŮ v Salw jsou přebírány
ze samizdato|lých publikacÍ a máme urěité
problémy se zjištěnim jmen překladatelťl,
údajú o autorech, bibliognfií apod.

Prcsíme proto vás, čtenáře, o shovíva-
vost, jsou4i ýše zmíněné údaje zkratkovité,
někdy ne zcela přesné či dokonce chybéjÍcí.

Děkujeme

Podařilo se získat bližšÍ údaje o S.Tug-
wellovi OP:
Simon Tugwell oP - vystudoval na Láncing
College v Sussexu a na Corpus Christi
College v oxíordu antickou literaturu a an-
gliětinu. Teprve později vstoupil do řádu
(anglická provincie). od Íoku 1971 vyučova|
dominikánské spiritualitě v dominikánském
studiu v Oxfordu. Od roku 1976 je regens
studiorum tamtéž. Jako proíesor přednáší
v oxÍordu a v letním semestru v Římě na
PUST (Angelicum)' Přednášel akázal
ovšem v mnoha zemích celého světa,
v oboru spirituální teologie, patristiky a sta_
rověké íilosofie. Je pracovníkem Dominikán-
ského historického institutu. Napsal množ_
ství článků do vědeckých i populárních
periodik. Základní knižní díla:
Did you íeceive the Spirit' London, NY í972

- revize 1979
Prayer 1: Living with God, Dublin, Spring-

Íield 1973 - ex. polsky
Prayer 2: Prayer in PÍactice, Dublin, Spring-

field 1980 - ex. polsky
Catholic Pentecostalism: An Evolution,

London 1973
The Nine Ways oí Prayer oÍ st. Dominic,

Dublin 1978
The Way oí Preacher, London, Springíield

1979
Reílections on the Beatitudes' London,

Springíield 1980; polský překlad
st. Dominic and the order oÍ Preachers'

London, Dublin 1981
Early Dominicans' NY London í982
Scholarship, Spiritualiý and sanctity, Gon-

zaga Univ., Spokane 1983
Ways oí lmperíection, London 1984
Albert and Thomas, Paulist PÍess, NY 1988
The Apostolic Falhers, Chapman, London

1989
Human lnmortaliý and the Redemption oí

oeath' London í990
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Tyto údaje poskytl P. Tomáš Á" Pospíšil oP,
t.ě. Angelicum, Rím



KNIHOVNA

xaznŤelsxÉ srŘeolsxo Čs. provincie Řádu b'ratří Kazatelů
kolektiv autorů, Teologická iniciace - skripta, překlad z Írancouzštiny

(úvodnÍ svazek knihy Úrlod do tsologie - viz nabÍdka o-yÍilometo
dějské matice)

P. Wereníied Van.stÍaten o. Praem., Pomoc církvi, Cesta lásky a
naděje _ vyprávěnÍ o. Wereírieda o vlastním životě a hnutí
Pomoc círvi, jehož je zakladatelem

připravuje se nové vydání skript: Dominik Duka, Úvod do Písma sv.;
Albeň Beneš, Morální teologie

nakladatelsfuí AroN' Spálená 8, Praha 1

Vaško V'' Neumlčená l'' ll' - dějiny katolické ckkve po druhé světové
válce

Kadlec-J.' Přehled českých cjrkevních dějin l.. ll. - reprint vydání v
Křest'anské akademii v Římě

Kancionál
Bohemia Sancta - životopisy českých světců a přátel Božích,2.

vydání
Stórig H.J.' Malé dějiny íilozoíie
Guardini R.' o modlitbě - Íeprint vydánÍ z roku 1970
Naše víra, sborník úvah.o katolické víře,2'vydání
Centesimus annus - poslední encyklika Jan Pavla ll', k 100' výročí

Rerum novarum

nakladatelsví ŘÁD
Sborník souěasné české katolické literatury
Zdislavinská J.' Budte prostí jako holubice - vyprávění katolické

aktivistky o jejím věznění v 50. letech
Báňa J'' oFM, Zásady katolické morálky - Věda života
l-azecký F.' Madaři - úvahy o českých národních dějinách a světcích
Dachovský K'' Umlčený zvon - kniha o J. Bártovi oFM

nakladatelství LÚČ, Bratislava
Giglinger F., Vnášat' život do života - kniha fotograÍií a textů k

rozjÍmání
Giglinger' Heiss, Milý brat František

nakladatelství ARCHA, BÍatislava
Mikloško F., Nebudete ich moct'rozvrátit'- dějiny Gírkve na Sloven-

sku po druhé světové válce

Neuner J.' TJ' Na cestě s nÍm - biblický průvodce třicetidenními
exerciciemi

Gene1ický výklad mše - překlad 2. kapitoly knihy A.J. Jungmanna:
Messe in Gottesvolk

Úvod do teologie, svazek druhý - Bůh a jeho sfuoření, přeloŽeno z
ííancouzštiny (vydalo nakladatelství Cerí 1962)

FarnÍ úřad Praha 4 - Lhotka ve spolupráci s nakladatelstvím SCRIP-
TUM' celotná 5, Praha 1

Quist M., Mezi člověkem a Bohem, 2. vydán!

sestry Neposkvrněného početí Panny Marie ve spolupráci s naklada_
telstívm Z/oN
Schmid M., TJ, Vrchol úcý k srdci Ježíšovu

I

klášter premonstrátů Praha' Strahov v nakladalelství FÉN|X
CÍrkevnÍ řádya kongregace v ěeských zemÍch - stíučné charakteristi_
ky se zobrazením nebo íotograíií řádového oděvu
svět liturgie - slovník liturgických pojmů

literárnÍ sborník REvoLvER REvuE (vydává NTS, Bolzanova 7,
Praha 'l) přinesl ve svém 16. čísle několik ukázek z literární fuorby
vietnamských autorů. Důležiý přínos pro pochopení národa, jehoi
soužití s naším nenÍ bezproblémové.

16. číslo časopisu PRosToR (U Prašné brány 3, Praha 1) přináší
rozhovor s otcem Ambrožem Svatošem oP.

Vysokoškolské katolické hnutí vydává časopis BYLTÉN. Kontaktní
adresa: A. Pat'ková, vŠr Hvuzoá $z/ll, Praha 6

Prosíme o osobní svědectvÍ, popř. dopisy, deníky a vše ostatnÍ, co
by mohlo pomoci vytvořit co možná nejúplnější obraz o dominiká-
nech V letech 1918 - 1948. Adresujte pražské redakci. Děkujeme.

SPN
Palouš R., čas výchovy - 'l. vydání v Křest'anské akademii v Římě

nakladatelství oMNlPREss
Lobkowicz M', Demokratizace univeísit a křest'anská kuttura

nakladatelstvÍ FoKUs
Jarošová J., Via lucis - životopisný příběh H. Kellerové

Knihkupectví sALvE, Žerotínovo nám. 1, olomouc,
772 00 (v prostorách dominikánského kláštera u sv.
Michala), které vede P. Horák se těší na Vaši návštěvu.
Siroká nabídka křest'anské literatury, včetně knih, které
v jiných knihkupecNích nenajdete (některé knihy z Kes-
t'anské akademie v Rímě)'

VINNÝ KEŘ

nakladatelství Tiskárny Vmperk
Schmidkonz T., Maria _ postava víry (májová pobožnost)
ThDr. Hlouch J', Minutěnka - denní rozjímání

nakladalelství oDEoN připravilo k novému vydání svatou knihu
islámu Korán

Mezi nenápadné knížky, které v poslednÍ době vyšly, patří
i Vinný keř spisovatelky Marie Rafaelovy z nakladalelsfuÍ cMD
Vrchoslavice -u Prostějova. Jde o soubor úvah a rozjímání nad
smysluplnostÍ utrpenÍ a nemoci v životě dnešního křest,ana.Autorka
Marie BaÍaelova, vlastním jménem Marie Dvořáková, je postižena od
mládí těžkou oění nemocÍ. Snad právě proto knížka zaujme opravdo_
Vostí VyznánÍ a autentiěnostÍ, s kterou je napsána' Samaspisovatelka
v úvodu knihu věnuje všem držitelům průkazky ZlP aZÍP-P' lte
nejen jim. ''Knihu posílám tóž těm, kdo zrovna pijí z půvabu vesmíru
nebo hezkého mezilidského vztahu, aby jejich radosi zavoněla
věčností.'' Připomeňme, že v knize najdeme také vzpomínky na Dr.
Braito OP.

Pavel Horák

MATlcE cYRtLoMEToDĚJSKÁ, Černochova 7, olomouc' 772oo
(skripta pío studenty bohoslovÍ i ostatní zájemce, možnost písemné
objednávky a zaslání poštou)
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KALENDARIUM

zar,

1. slavnost sv. J.iljí, opata
3. památka sv. Rehoře Velikého, papeŽe

a učitele církve
5. vyroční vzpomínka zemřelých dobrodinců

a příbuznýcťl členů kazatelského řádu
13. památka sv. Jana Zlatoústého, triskupa

a učitele církve
14. svátek Povýšení svatého kříže
16. památka sv. Ludmily, mučednice
18. památka sv. Jana Maciase, řeholníka
21. svátek sV. Matouše, apoštola a evangelisty
28. slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona

zemíkoruny české
30. památka sv. Jeronýma. kněze a učitele církve

Řr;en

1. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny
2. památka svatých andělů strážných
4. svátek sv. Františka z Assisi, jáhna
7. svátek Panny Marie RůŽencové
9. památka sv. Ludvíka Bertranda, kněze

15. památka sv. Terezie od JeŽíše, panny
a učite|ky církve

17' památka sv. lgnáce Antiochijského, biskupa
a učitele církve

1B. svátek sv. Lukáše, evangelisty
28. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Listopad

1. slavnost všech svatých
2. výročnívzpomínka všech věrných zemřelých
4. památka sv' Karla Boromejského
7. svátek všech svatých řádu kazatelského
8. výroční vzpomínka zemřelých bratří a sester řádu

kazatelského
9. svátek posvěcení lateránské baziliky Nejsvětějšího

Spasitele
1 1. památka sv. Martina, biskupa
12. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
15. svátek sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele círlole
22. pamálka sv. Cecflie, panny a mučednice
24. slavnost JeŽíše Krista, Krále
30. svátek sv. ondřeje, apoštola

Sv. Jan Zlatoústý

Narodil se kolem roku 349v syrské Antiochii. Vystudoval řeěnictvÍ
a filozofii, ale brzy dal přednosl mnišskému životu. Ve dvacoti letech
přijal křest' po vysvěcení na jáhna (kolem 380) se začal věnovat
literární činnosti, stal se knězem (386) a v roce 397 byl zvolen.za
konstantinopolského patriarchu. [lbízel křest'anyk péči o chudé,
volal po sociálnÍ spravedlnosti a otevřeně káral rozmařilý způsob ve
městě a u císařskéhodvora. Musel proto dvakÍát do vyhnansfuí (403
a 404); i tam však vyvíjel bohatou ěinnost ve prospěch křest'anův
Arménii' Persii a Sýrii. Po tříletém pobýu ve ýchodním Turecku byl
poslán až na východní břeh Cerného moře, cestou však vysÍlen
útrapami zemřel (407). Jeho ostatky byly slavně převezeny do
Konstantinopole (a38)' Ve svých promluvách i spisech vykládal
Písmo svaté, prohluboval katolickou nauku a usiloval o obnovu
křest'anskéhoživota' V roce 1908 byl prohlášen za patrona kazatelů'

Sv' Ludvík Bertrand

Narodil se ve Valencii í. 1526. V osmnácti letech vstoupil do řádu
bratří kazatelů' Dlouhou dobu zastával úřad novicmistra, byl
vyhledávaným zpovědníkem a proslulým kazatelem. V roce 1562
odešel jako misionář do Jižní Ameriky, působil hlavně v dnešní
Venezuele a v Peru. Získal zde pověst svatosli, byl nazýván "řehol_
níkem dobrého Boha". Pokřtil mnoho lndiánů a spálil mnoho jejich
moclel. Po sedmi letech se vrátil zpět do Valencie, znovu zastával
úřad novicmistra nebo převora. Zemíel Í' 1581 obklopen svými
spolubratry. Jeho životopis sepsal jeden z jeho noviců, zdůrazňuje
hlavně jeho úctu k Nejsvětější Svátosti, velkou pokoru a lásku k sv.
Dominikovi a ostatním řádovým bratřím. Blahořečen byl r. 1608
Pavlem V., svatořečen r. 1671 Klementem X.
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