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Dlouho předem ohlašovaný záměr se podařilo
realizovat. Nulté ěÍsto Salvé máte před sebou. SnaŽilí jsem se ho .připravit obsahově
tak, aby z něj byla zřejmá základnÍ oríentace
a směr čaeopieu, kterým by se do budoucna
ubÍral.
Měl by slouŽit především nám - tercíář0'm
doniníkánskérodíny. Spirítualita, minulost
a souěasnoEt. naěebo řádu' Život v jednotlivýcb apolečenstvích a aktuálnÍ problémy jsou
základnÍ tétnata' která by se měla v našem ěasopise objevovat.
Zda-li se naplní naše představy, bratří'
a 6estry, záLeŽí také na vás, na vaěÍ aktivní
spolupráci g redakcí.
Po vyjasněnÍ všech technických (a ekono-

mických) problémŮ spojených s vydáváním časopisu bude urěena periodicita, cena apod.. Prvé číslo.bymělo připraveno k distribuci začátken února.
Redakce

Života. Svými sliby se stávali Pro své okolí
viditelným přÍkladem, Že evangelium Lze ŽíE
i v profánnírn Životě dŮsledéji, a tak svým
Žívým'svědectvÚn vybÍzeli i ostatnÍ křestany
k proirloubenÍ duchovnÍho Života.
Tito křesťané, pevně napojeni 'na spiritualitu a cÍl svého Rádu, postrádali navenek
jakékoliv vněj!Í rozlišenÍ, jen ve skrytost'i
nosili pod civilnÍm šat'en rnalý škapulÍř. rento Škapulíř patřil k jejich osobnÍ ',výzbroji''. Těm, kdo jej s úctou k Panně Marii pouŽÍvali, zaručoval 'na základě přÍrnluvné ňodIitby celé řádové rodiny mnoho duchovnÍch dober a osobnÍho uŽitku. ŠkápulÍřjim v kaŽdou
denní hodinu pťipomÍnal jejich spojenÍ s celou řádovou rodínou, ke které patřili, a cÍl,
který se ve svém Životě rozhodli uskutečňo_

vat.

I přes návrat náboŽenské svobody vidÍme
kolem sebe stá1e urěitou duchovnÍ ]iknavost.
Do kos.tela nás chodÍ skoro stejně a na náboŽenských akcÍch v době, kdy se uŽ nemusÍme
skrývat, potkáváme ťytéŽ tváře tak, jak je
známe z ilegality. Zkrátka, aŽ na malé přÍrůstky, stá].e titíŽ lidé.
Tato skuteěnost, by domínikánského laika
neměla nechat v klidu. Dnes, kdy se uvolnil
obrovský Prost'or pro hlásámÍ evangelia' kaŽdý
z nás by měl toto vakuum vyplnit svou činnoEtÍ. Dnes, kdy mŮŽeme bez PotÍŽÍa veřejně
Pracovat v kaŽdém farnÍm společenstvÍ,měli
bychom to být právě my, dominikánský Iaikát,
uskuteěňuje myšlenku sv. Domikterý horlivě
nika: r'z Plnosti svého duchovnÍho Života rozdávat námi poznané pravdy i jiným. " o!l, který
Prahnu1 po mrsrl-ch mezi Kumány, touŽí v kaŽ_
dém dominikánském laikovi po misii mezí lidmi
v

FrVn í
zamyš le n í
PcldÍváme-li se trochu pozorněji do historie vzniku náboŽenských hnutí, zjistÍme, Že
se rodÍ z popudů svých zakladatelŮ, kteřÍ
svým charizmatem odpovÍdali na dané potřeby
Církve v té ěi oné době. Při těchto náboŽenských hnutÍch, obvykle ňesených kněŽským stavem, vznikaly skupinky laiko' kteřÍ touŽili
po spoluúčasti na tomto duchovnÍm proudu. Do
těcltto společenství vstupovalÍ laici, kteřÍ
chtěli ŽÍt podle évangelia věrněji neŽ ostatnÍ.
Tato laická sdruŽenÍ, lidově zvaná Třetí
řád, se od ostatnÍch náboŽenských seskupenÍ
odlišovala danýmí pravidly, která pro tyto
ě}e-ny pořádala povinnosti jejich duchovnÍho

našem oko}í. A

jest}iŽe toto volánÍ v

sobě

necÍtÍme, ptejme se upřÍmně sami sebe, v čem.
klademe tomuto tíhnutÍpřekáŽku. Nechtějrne si
namlouvat, Že během obřadu přijetÍ či elibu
nedošlo k vylití Doninikova charizmatu do našich duší. JestlíŽe jsrne pod vedenÍm Duclra
svatého usilovali patřit do dominikánské ro_
diny, pak jako jedno z prvních duchovníctr dober jsňe od Boha zÍskali právě charizna apoěto}átu.
K tomuto poolání je však třeba'Ee uvolnit - a snad i trochu nadchnout. Chtějme pro_
vokovat své spolubliŽnÍ k Životu, který rná
téŽ jiné rozměry neŽ jen ty materiální. Drohlubujme své náboŽenské vzdělánÍ, abychom do_
kázali vyplnit mezery ve věrouce u málo po_
uěených křestanů. Pěstujme v Eobě odváhu
i k fundovaným disputacÍm, v nichŽ bychom od_

straňovali zmatky v nyslích věřÍcÍch, kteřÍ
se z rŮzných příčin dostali pod vtiv výchód_
ních spiritualit a tézí roznýctr tzv. ,'přav1ich
učitelů''. By1o to nutné 'za časŮ svatéhó ooňinika a nenÍ tonu jinak ani dnes. Proto je
třeba Vy j Í t asvéřádovécbarizňa
dátkdisPozLci
Církvi. VŽdyt
na nás se vztahuje podobenetví
evangelia: ,,Co tu strojíte celý den tak ne_
ěinně? odpověděli mu: Nikdo náÉ nenajal. on
jin řekl: Jděte i vy na mou vinici!" (Mt 20,
6 - 7).

fra Jordán M.

I.íATAUSCH,

o. P.
1

ze život a řád

u

Koncep ce
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slovó.

OBNOVT'

A, ROZVOJ

Ix)liINIRÁNsKÉHo LAIKÁTu

(přednesena Prqv inciálnÍm převorem a schválena provinciálnÍ radou 20. 10. 1990 v Brně)

r. srruečxÍRozgon
vytvářen jako zacÍ}ený voj slóužÍcÍx aosazé]
nÍ hlavnÍho řádového_ cíie, Ftojí anes
lreo
úkolem objevenÍ vlastnÍ ideňtiÉy. ra rnů
aa
v' Prostoru duchovnÍho pŮsobenÍ ópět správné
umÍst'ěnÍ a umoŽnÍ i jeho úěelné}yuzrl'r pro
potřeby církve a Řaau.
V souěasné době
ýětšina naěich laic'v naprosto
kýgh. sdruŽenÍ ocitá -se
nevyhraněné
směsici názorů a představ a nedá se-'u nich
s jistotou stanořit ani jejich duchovnÍ
orientaée ani vnějšÍ činnost] ŇénÍ to vínou
jednotlivých čIenů-nebojejich preastavenýcň,
j9_tg -spÍševinou -névyisirene ironceice.
3r.
Moment'álnÍ desorientace
je přieinou
se
'presňě
rodÍcí strukt'ury, kteřý -výhledoveteprvé
jasněa
v1rmezÍ pravomoce: i iodpovědnost. Je
to próvě struktura, která by mělá do budoucna
trvale podpořit autoritu :.áictryctr před8tav;:
nýc! a jejich rad. U představených Ďude nut'né
posÍtit vědomí morálni zodpověánosti
aň;á
jim svěřených spoleěenst'vÍ _ a usilovat za
u
ničň
o progrÉrmovou zacÍrenost jejich podnětů,
které svýrn společenstvim nabizějÍ. _
řadě bude třeba rozejÍt se E mÍ- v prvédoninikánský
laikát je- zde proió,
|e.
1lnrml
9Py se jeho členovéjen trochu EastějÍ ňodli]

ri - a nic víc.
náplnÍ crenó-rozňýčrr
bratrstev, nepř. Tg-j"
RŮŽéncového. Je třeba rózloučit se i s omylem, .že dominikánský laikát
jsou jakési spolký posluchaěo 1ireba_i
"Akademických,,), Y ničn etenové v oĚdivném
nÍ ,iryslechnou promIuvu řádového asistenta
".áíěa pos1éze, s pocitem uspokojenÍ jakehóii
duchovnÍho st'rávnÍka, od;jdoú
Naše
rnÍstnÍsdruŽenÍ nemohou ufu anidoml.
aeuatniňi
krouŽky, kde se sice všechno'podiobÍ dok]adné
rozumové kritice, ale nic z irÍ neqpIyne.ani
pro duchovnÍ Život
p'.tiiiéře'j"aňá:
?.9ní p.o
laikát
še němoŽe proiévo"at
1-r'
!911inikánský
anl. ]al(o schozky rodičŮ, kde se řeši výhradně
problémy kojencÉ č.i- výchova
_noh}i dorůst'ajÍaÍ-ňia:
qv"non.
pokračoíat-iešte
!?I'
9:?::-.o
ClaJ'Š,Ími
jak je v _praxi poznáváme
-vypadat.
'přÍklady,.
a ]aK oomrnilránský
laikát
nemá
Co je
t'edy
domi.nikáá's-ř-i
1aikát?
!9m+!ikánský. _laikát je prostředÍm, kde
- ..|lněkteří
se
z mnohých, pod-vedlnÍm Ducha Svatého, rozhodli k Životu-naptnenéň podte
ducňa
a clrarizmu sv. Dorninik3,' isrv. xoňst. é.
2):
v.těchto.spoJ.eěenstvÍch jdé
tedy
o
realizaci
p
s e c i f i c-'k é h o-žpŮsobu áivota, který
se vyznačuje jistou zraloštÍ v cnjoanr'goiiěň.
PraJ1gl a schopnostÍ o"l".'o.r"E-ď-'EíEřBo*řt

2

.t'ohoto traktátu nenÍ .vykreslit
naěeho l.aikátu (to buéá
nivíqnistro a řádových asistenio), ale tr*orěm
il p":
j1k_ teto ducňovn1 tváře ú'násicÉ-sňó_
|tugem,lečenetvÍchdosábnout.. Tato práce ná
nout.p1én.P!1p!avy a rozvrhnoút eta1nvynavrh_
přerod dominikánského laikátu. Pojcle o_ tór-aby
duph. sv. DolrinÍka' ktertÍ leŽÍ ře zpŮeobů uri
čitého nýšlenÍ,-jedninÍ-,. naĚicL postojo
a.vzájemných vztahú; zdonábněl v rnyslictr nášich brat'řÍ a eester, a aby se chirizmi ář.
Dominika pro j evilo _v naěen ápo*orEE' G_fc:
neserl ohněm poznané pravdyr_proŽité v nagiéh
srdcÍc}t a začerst'va předáváné-těm, kteřÍ JeĚ_
Pos].ánfin

spirit9alitu

tě--ŽijÍ v
L r78)

temnotě a_v stÍ.nu snrti"

tsrv.'rúr

JestliŽe vlast'nÍm poslánín křeetana je
apošto-1át_,_Pak u nikoho_ z ná,a, kdo
'pozorňe
sleduje

. hlavnÍ cÍIe. apoštolátú dneĚni Jrri:
, nepJní-chybět. (Kon6t. č1 . 6) P. Reginald
M. DacÍk o. P. tvrdÍ, Že apoětóIát je_ Podst'atný rys naěÍ dominiÉánakézĚoznógti
- a tak chceme-li být skutečně doninikóny,
nemůŽeme z něho nic s1evit.
vell

Z urěitého
proBtředka s€ nám
v součagnédobě Počtu
jako nejrtcinnejšÍ nabÍzoJÍ
tyto:
a) zavedení úřadu novicmistro
b) ZacÍlená výuka řádových děJin
c) vzdělávacÍ_kurzy

d) PořádánÍ cyklickyclr rekolekcÍ
NašÍmprvořadým a nejtěŽšÍnr úkolcnr buld
de,"lco nejdřÍve _v1rtv_ořit spolehtivou
áír ilvigTistro, kteřÍ pod vedeirÍn urcenéhdEtc-ce
1 RáClu povedou své Žáky .v duclru doniníkrtneké
duchovnÍ školy. zajigt'í- řádný no'iciat-pdáí;
Stanov a norem udaných
ve-Sněrnici. Ďudóri
jmenováni řádovými -asi8tenty
po poradě
s představenými MS.
odůvodněnÍ:,'Kvalita Př1štÍdoninikánské
generace závisÍ na přÍkladu
a fomaci, Jakou
dáváme těm, kdo dneš vetupujÍ ao raaů"'iiiá
Danián Byrne

o.

P. ).

a9 ul. Je třeba neprodleně
ae EyBtema-začÍt
tickou.výukou ději-n našeho Řádu
ae zaoetrenÍrn
na dominikánský Laikát _ a to v ráuci naĚich
měEÍčnÍchsetkánÍ. Chcene_li ae upevnit ve
svém doninikánstvÍ' muBÍme najÍt vá rztracené'' minulosti přÍklady mravnÍhó É8ilÍo křeetanskou dokonaIost u předcházejÍcÍclr generacÍ. Tak se Ms .atanou tvořivýn proětreaÍn
|c ProfilovánÍ vlaštnÍho dominikánalétto povolání 16rv. Kon6t. č1. 15).
zŮ8tati bychon poulrou ekupi-9dgvodněnť:
nou_ lidé,
nenajÍc vyššÍhopovědonÍ sebe, lidml-bez -cÍle, ideálo a hrdoeti, pokud byc|rom
nečerpali ze slávy naĚÍ ninutosli a jéirrro
odkazu.

.l Specifický charakter doniníkánakóho
Iaikátu vězÍ v 'trřcite odbornoeti. Proto budc
nezb1rtné _ v .nejbliŽšÍ' době zavést vzdereviěi
Kurzy vĚeho zaněřenÍ, 'tteró by ae 8tály idrolld._

ze života řádu
jen poučenÍa popudem k třÍbenÍ.naěeho^nyšleír. lsa vedenÍ těchto kurzt se mohou připravovat ti z náE , kteří uŽ dnes proi<azujÍ odbornoat v určit'ýctr sférách Iidské činnosti
(naPř. dětský psycholog z povolánÍ ná nejvyššÍ-rompetenci' k ředenÍ kurzu s náplní: apdštolát lnezí mládeŽí). (Srv; Konst. ě1. 10 f)
Ad d) V duchu domínikánského hesla VERITAS 6e
připravÍ cyklíckéduchovní obng\alr, které budou-nrÍt noEto: I kdyby někdo z lidÍ pJ"atil za
dokolého, chybÍ-li mu Tvá moudrost, BoŽe, bu69'í'povaŽován za nic.'' (li[dr. 916) v těchto
duchóvnÍch obnovách se dominikánštÍ laici budou učítbledat ěIověka v Bohu zkoumáním. Jeho
velíkoEti. Charakter dominikánské mystiky je
teocentrícký; nebot vede člověka k tomu' aby
ge díval ná Boha a v něm správně a pravdivě
poznával í sebe.

III.
Zás

PoKYNY PRo oBNoW DoMINIKÁNSKÉHo LAIKÁTU

ada
č. 1
I kdyŽ 6tá}e vycházíme z faktu' Že náŠ
řád byl prvnÍm řádem sílně centralíst'ickým
a jako takový je stále udrŽován, přesto je
našÍdominikánské struktuře vlast'nÍ přenášět
velký dll zodpovědnosti na niŽšÍpředstavené.
Nic Ee nedá trvale zlepšit bez aktivity zdola. Tedy - základnÍ pravomoce a odpovědnost
2a vedenÍ a organizačnÍ otázky týkajÍcÍse MS
přebÍrá e p1nou vahou představený MS se svou
Eadou (Konst. čt.21).

Zás

ada

ě.

2

Představený mÍstníhospolečenstvÍ:

D. Zodpovídá za rozvoj svého spoleěenství
podle závazných stanov laiků sv. Dominika
odbornou
nad
a bdÍ
úrovní
výchovně-vzdělávacÍho procesu jeho ělenn. zároveň dbá o úěinnévyuŽití zkušeností a vědomostí těch ě1enů, kteřÍ mohou společenstvÍ
nějak obohatit, a radÍ v aktivním apoštolátf,
jednotlivclm i celému společenstvÍ.
odůvodnění: Jen tak se nám naše společenstvístanou !'prostředÍm k rozvoji a rostu
kaŽdého v jeho vlastnírn povoláníl' (Konst. č1 .
1s).

Zá s ada

č. 3
Trva1ý osobní i písemný kontákt mezi
jednotlivými představenými MS ponáhá vytvořit
vědomÍ jednoty a souná].eŽitosti k celku.
K utuŽení tohoto vědomÍ by mě1y s}ouŽit
i spoJ-eěné reko].ekce některých územnÍchregionů' 'na níchžse vyskytuje větší poěet MS.
Ťak se zamezí vzniku nezdravého provincializmu. v obdobnén duchu bude prospěšné připravit
podmínky pro vytvořenÍ vazeb na mezinárodnÍ
úrovni a konečnýrn cÍlem ustanovit mezinárodnÍ
radu laikŮ. (Konst. čI. 22 b)
Zá s a d a

č.

4

Dorninikánský 1aik se má vyznačovat Životem plnýtn osobnÍch zkušenost,Í s Bohem (mystismem) a zároveň i nadšenÍm pro myělenku
PřetvářejícÍ svět' (idealisrnem1, kteroú čerpá
z náboŽenské inspirace). KaŽdý doninikánský
laik si musÍ v duchu dominikánské tradice osvojit prÓ apoštolát tyto prvky:

L. vybrat si h]avnÍ pravdu vlFy,
2. vyJ.oŽ:-t její správný smysl,
3. dokázat jejÍ správnosL,
4. ukázat, jak se podle ní 7Lje,
5. přenési. ji do modlitby.
Takto roziÍrnánÍrn vybavený dominikánský
1aik vykonévá své nezadatelné poslánÍ pró
církev, neboť ''činÍKristovu přítomnost Živou
mezi ].ídrni'' (Konst. č1. 1).

A. vyvine osobní iniciativu a obstará si zák}adnÍ dostupnou dominikánakou 1iteraturu,
vztahujÍcÍ se k II1. řádu. Nabízejíse tyt'o
zp$soby:
1. výpojěky od otců I. řádu ěi sester
dominkánek,
2. ve vět'šÍchněstech pouŽíje nabídky
Zás ada
č. 5
státních knihoven,
3. vyuŽije inzertní sluŽby.
Da1šímkrokqm na cestě obnovy je vzkří_
Sám si pořídÍ vlastnÍ opisy a xerokopie
s.it v našich sdruženícřr duch kajícnosti, ktea řádně tuto literaturu prostuduje.
rý byl tak vlastní prvnÍm terciářům a je jedB. Bude mezi prvnÍrni, kdo si osvojí Život nÍm ze znaj<ů dominikánské spirituality.
podle nových stanov a Směrnic, aby noh1 ŽLvým V t'omto duchu je třeba obnovit palticne zvyÉpřÍkladem Předávat jejich obsah. V přÍpadě 1osti (observance) v rámci celého laikáLu,
nejasnost'Í se bude obracet na řádového asis- které budou propracovány v prov. Směrnicích.
tenta či vyslovÍ svůj dotaz na nejbliŽšÍm za- uŽ nyní mohou představení Ms probouzet
sedánÍ provinčnÍrady, která jediná - z asis- y 9vých -členl ducha kajícnoet'i. Dom_inikánský
tence Promotora iII. řádu - má právo na au- laik
zjednodušuje svůj Život, neeoustěŽi
tentické předávánÍ smys1u jak stanov tak s profánnÍm světem přemrštěnou péěÍo tělo,
Srněrnic.
byt, stravu, ale mÍ6to toho věnuje avou energii Bohu.
C. Dohodne se spo}ečně s řádovýn asistentem
Z á s a d a č. 6
na urěitén bratrovi či sestře, kteřÍ by byli
vhodnÍ Pro úřad novicmistra. Jejicřr jména
Jeden . z dů1eŽitých momento, který vede
nahlásÍ provinčnÍmu převorovi (moderátorovi;
}aikĎ. Ten Pro budoucÍ novicmistry zajistí k dobrému chodu dominikánského laikátu, spo_
patřičnou výuku u otce I. řádu, jenŽ bude čÍvátaké v upevněnÍ principu kázně. v každé
jrnenován'otcem provinciá1em.
lídskéspoIečnostíje tento princip, Že :L}:LLŽ
oduvodnění: DuchovnÍ vedenÍ a náboŽenské podřÍzení posj.ouchají nadřízené, plně respekvzděIánÍ náleŽÍ do kompetence I. řádu, který tován. Je škoda, Že v případě naších laic-kych
provácí formaci také prostřednictvÍm duvěry- sdruŽenÍ, kde by se nělo poslouchat víc, neŽ
je tomu V profánnÍch lidských vzťazích, je
hodných zástupco.
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ze života řádu
tato záaada brána ne iehkou váhu. Bude,nutné 1a na územíčeskoslovenské provincíe ptadít
8Y9j <iuchovnÍ zr9t- poznánl,
Konst,itrace, v}pracovaná-na mezinařóáňrln
9!ayřÍt
třaba naučit ae znovu vidět- v rozňodnuÉl nová
kongresu
raoú 6v. Dominika, kóilnď
přcdatavených BoŽÍ rroli a naše dobro.
';-]; v Kanadě velaikr
dnech 24. - 29. června 1985.

.!.9vz nemůŽeme prohlásit, že dominikánský laikát
novou KonÉtituci běze zuyiřú_příjal,. přesto
věřÍme, Že příčiny
ííée
v neinfonnovanosti neŽ ve Žte voii. i"iigýtá-ňř
pěkné, kdybychom při qastávajÍcÍ návštěíě ná'šeho magistra P.Býrneho
-Daňíána alespoňv PřÍĚtÍm
r9c9 před něho přestoupili_
š casti
výsledko, které by jasně-ukázaly,_Že na
orno]
vě dominikánského_ eáruŽenÍ pilné' pracuieňé.
otec
nagistr
po
defínít'ívnÍm
scňválenÍ
-. stanov řÍmskóu Kongregacl pro řeholnínašich
ky a světské instj.tuty naň nálsár'1íst, ka;rý
,'Nechť sé tato piavidla uárui"ci
!"l!r veslovy:
ňujÍ
vašich srdcÍch, abysle spoleěně 6 celou dominj_kánskou rodínou ůsitovátío s.'atóst
i ru9! aPoštolátu. '' Je to zavazu jící.výzva.

Dostůjme

jÍ.

fra

MusÍ

Eo být

dúk]adná formace která za l istí
rozvinu tí lidské osobno sti v, intencÍch
doninikánské duchovnÍ ško1y, a to určnaší
itým
směrem.

vr.

zÁvĚn

-

sgxnutÍ

Není úko1en této

koncepce rozbrat uvedezastavení xříŽové cestý, -aie
iÍ.láYI!t-' jako
Dominikánskou rodiáu je
:P1:-"|9?9| j9! směr.jako
.iehož

!39b".začÍt_chápat
oDyvaJ.r
jj-Ž mnozÍ PŤed námi a mtstnosÉi
pod jehoduchovnÍ klenbou oosií
k svatosti. 'Je Éř;ň;
do-něho pouze vstoupit a dŮkladně se v ňéň
začÍtrozh1ÍŽet, poznávat všechna jeno zaxoú.. patřiěně se v něm zabydlet. Je to úko].
!Í
-dlouhodobý, ale pro kaŽdého ž nás aostupný.
__Stojíme tak před závažným úkolem,'klerý
nemŮŽené.obejÍt.
Na našÍgenéraci iáái--iir'á
o znovuoŽivenÍ dominíkánst<eno laikátu
i"]
tencÍch našich stanov. ZačÍnáne po 40" }eté.
devastaci duchovních hodnot koleň nás, ale
i v .nás, způsobené militantnín atáizňéň
a' st'ojíme
před stejnýrn
před ka;;ň
stál v minulém stórétr Ykolem,
i nori:-il1i-e.
obroditel řádového Života u nás " angeluÉ
"áasáíý
Lubojacký_ (+ 1904). to byl, kdc
pr"o"ěřz"i
z udusaného duchovnÍho života "i
raiků
r.':!]l!lého josef inismu vykřesat novou'ň-P;á;
ji;Éu
aktivity, aby se pak š otci
]:]}:h.apošto]ské
ucasEnr]-i náboŽenského probuzenÍ našeho náro_
by se měla sánrŽení iaiků iadu sv.
9..'r.dnes
Uomrnri(a
dú'm,

stát náboŽenskýmí pi1_ři
Života při farních spo'1eče'nstvictr,duchovního
případně vzniknou. Do násicir sdruŽenÍkde
se
ňusí
opět, vrátit apoštolát všeho aiur'ů.
Den, v kterém před lety došIo k znovuoživenÍ IÍI. řádu, Ďyl 15. 'brězen
1985. Pro
nás. tÍn _dnem, který Éyse mohl povaŽovat 2a
probuzení nového Živoia SdruŽeni laiků řááu
sv. Dominika, je 27. listopad 1988, kdy zača-
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Jordán Maria Mat'ausch

Přijede magistr řádu

!

Radostná zpráva z ŘÍmat
Československou .'provinciÍ navštÍrlÍR[ -.
magist'r kazate].ského řádu
P. Damián Byrně,"T
Přípomeňme si, Že magistr řádu' íě nastupcem sv. Dominika- a priňcipem jeanoÉy řá_
du. Prot'o je vlastním a-bezpróstréaňň-ór"ostaveným_ všech bratří' konventů, . provin"ií

*99í. Ťr:P" a poslušnosti, který ň-ši;iii
všichni ělenové.
které jsme se snaŽili o fra
.Damiánovi
'Z informací,
zÍskat, vÍme, - Že magiitr raau
jě
irského původu, skromný, prat"iš[ř
ra"rrá"ý.
PovÍdá S€r že výhradně- cestujé hraňááňňi
"
dopravními prostředky.
Návštěva se uskutečnÍve dnech 31. L2.
1990 - 9. 1. 1991
.. j"jÍ náp1nÍ je předevsrň
vizitace našíprovrncle.
Předpokládaný _program návětěvy :
31. L2. - přÍježd_doPrahy (nše sv. 18.30
bez záruky)
1. 1. - p|:!q (nše sv. 1o.3o - ověřit u sv.
JiljÍ)
2. 1 . - Znojno, brno
3. 1. - olornouc (16.00 - nše sv. a slavná
profese bratřÍ)
4. 1 . - c].omouc 19.00 - mše sv.)
5. 1 . - Jab]"o!né (11.00 - mše'sv. pro
celou
_
dominikánskou rodinu)
6. 1 . - Bratislava
'7. . - Košice
8. 1 . - Košice
9. 1 . odjezd z prahy.
je nabitý, zvláště kdyŽ.uváŽÍme
. Progran
soukromé.
pohovory'. š. jednotlivými b.ář';
'
které budou součáštÍvizitace.
Magistra zajisté potěšÍ účast všech
přátel naší rodÍny. 5. i. v Jablon"eň-ňři
oslavě svátku bl. zdistavyt
_

t_

dějiny

Stručnépojedná

laikátu řádu

ni o

vzniku
sv. Dominika

v]Psat historii laického sdruŽenÍ řédu
sv. D'ominika nenÍ roztrodně jednoduchá záLeŽito6t, ProtoŽe o jeho poěátcÍch neexistujÍ
Žádné hietorické podklady. A není divu, Že
o jeho vzniku exisLuje několik teorií. s tou.
prvnÍ se setkáváme na konci 14. stoletÍ. TehdejĚÍ magister řédu bl. Rajnund z Kapuy a jeho spolubratr Tomáš Caffarini, oba zpovědnÍci
6v. Kateřiný Sienské, se pokusi1i vypsat
vznik historii terciářské domj-nikánské rodiny. vycházeli při tom z dokumentů, které tehdy něli Po. ruce, ale aní těclr neby}o mnoho.
Tak vzniklo pojednánÍ o kajících brat,řÍch
a sestrách sv. Dominika. Co vedlo P. Caffariniho k sepsání tohoto dÍla? Dovody byly
trochu prestiŽnÍ. chtě] totíŽ dokázat, Že
třetÍ řád sv. Dorninika vzňikl dř1v neŽ t'řetÍ
řád sv. Františka. Caffarini pÍše,Že sv. Doninik, kdyŽ vídět, jak cÍrkev trpí od bludařŮ, zorganizoval Iaiky do jakéhosi ' vojska,
které mělo bránit práva ctřkve. Název tohoto
vojska zněl MILITIA JESU CHRISTI, tedy vojsko
JeŽÍše Krista. Po smrti sv. Dominika se
- podle Caffariniho - členovétohoto bratrstva začali nazývat FRATRES DE PoENITENTÍA
sA!{cTI DoldtNIcI. A protoŽe tehdy uŽ bludařstvÍ bylo většinou potřeno' věnovali se pak
spÍše svému vlastnÍrnu posvěcenÍ. Jednotlivé
skupinky těchto kajÍcÍch bratrstev žily pod
vedenÍm bratřÍ při klášternÍch kostelích, aŽ
pro ně seÓný magister řádu Munio de Zamora
v roce 1285 sepsa} jednotnou a přesně v!řmezenou Řeholi.
To je tedy, velice struěně, vysvět'lenÍ
bl. Rajmunda z Kapuy a Tomáše Caffariniho
vzniku dominikánských terciářŮ. Nedá se řÍci,
Že;'by tato teorie nebyJ.a historicky podloŽena'. Fakten je, Že v době sv. Dominika vznik1a
cďlé_{ada vojenských bratrstev. Jejich členy
b:ti }idé, kteřÍ se z nějakých dovodo nemohli
účastnit křlŽových výprav na osvobozenÍ sv.
hrobu v Palestině a kteřÍ se tedy snaŽij-i bojovat za práva cÍrkve alespoň tatn, kde Žili.
z jedné kroniky se dovÍdáme, Žé takové bratrstvo vzniklo v TouLouse v roce 1210, tedy
právě v době, kdy sv. Dominik v Toulouse posobil. Bratrstvo mělo název BÍ1ébratrstvo
a jeho zakladatelem byl toulouský bisÉup FuIko. NenÍ vylouěeno, Že na vzniku tohot'o bratratva se podíleI i sv. Dominik' Na druhé
straně vŠak,kdyŽ si ' uvědomÍme, Že sv. Dominik se plně distancoval od křÍŽovévýPravy
v roce 1209' kterou Proti Albigenským vedl
Šimon z Montfortu, zdá se nepravděpodobné, že
by sán zakládal vojenské bratrstvo, které se
mělo podobných boju úěastnit.
PravděpodobnějšÍ' se jevÍ jiná verze
vzniku laickétro sdruŽenÍ, která vidÍ jeho povod v t'ehdejšÍm ve}ice rozsáhlén hnutÍ laiclrého náboŽenského pootismu. UŽ od konce 11.
stoletÍ je moŽné sledovat v cÍrkvi silný rust
Iaického hnutÍ. Téměř přÍ kaŽdén kostele či
kap}i existovalo nějaké bratrst'vo. Č}enové
těchto bratrstev se veřejně zasvěcovali k odříkavénuzPusobu Života, od ostatních věřÍcÍch se }iši}i srromným a chudobn1Ím oděven.
' obecně _ by}i nazýváni kajÍcnÍ'ky.Mohli aŽÍt
společně v malých skupinkách, ale právě tak

sně].i přebývat Ve svých domech a uprostřed
svých rodin. KaŽdé takové brat'rstvo ňěto své
speci'fické poslánÍ. Mnohá se věnovala sluŽbě
nemocným a ubohým ve špitálech. Jiná něJ.a za
úkol udrŽovat most - ve st,ředověku ve}ice dŮ1eŽitou stavbu. A pochopite1ně existovala
i vojenská bratrsEva, o kterých uŽ by1a řeč.
KaŽdé takové bratrstvo si udrŽovalo poněrně
rozsáh}ou autonomii, jejich poěet stáIé rostl
a dá se říci, Že největšÍhorozkvětu dosáhla
právě na konci 13. s.toletÍ. Přes svou autonomii kaŽdé bratrstvo pochopit'elně podléhalo
autoritě biskupa, který sám nebo'proštřednictvÍrn některého z mÍstnÍchkněŽ1 pravidelně
konal vízitace. V Samotných bratrstvech existova]'a mezi č.]'eny naProstá rovnost. Před6tavení byli voleni na obezenou dobu, zpravidla
na jeden nebo dva roky. Do]eŽitou roli v ŽiVot'ě těchto bratrstev hrá]'a účast'na náboŽenském ku]tu. Nedá se přímo m}uvit o liturgii,
která se konala latinsky, tedy v jazyce pro
většinu nesrozumitej.ném. o p1né účastina ]iturgii v té době mŮŽěme mluvit pouze v souvislosti s mnichy nebo kanovnÍky, kteřÍ se
k tomu připravovali speciálnÍm studiem. Přes_
to se i členovébratrstev účastnili liturgie
zposobem sobě v}astnÍm. vznikaly modlitby
a poboŽno.sti různéhotYpu, kterých se lidé
úěastni]i s velikým uŽitkem. Tak zaČaly vznikat náboŽenské pÍsně v národnÍch jazycÍch,
rozná představení divade].ních her s náboŽensk}'m témat'em, které mě}y popularnÍm zposobem
přiblÍŽit }idem některé pravdy vÍry. Poměrně
brzy, uŽ ve i3. st'o}etÍ, noŽeme vystoPovat
i vznik tzv. Mariánského Ža}táře, ve kterém
recitace 150 zdrávasů něla nahrad'it recitaci
150 Žalmů, které se modlili rnniši nebo kanovnÍci v chóru. z tohoto nsriánského Žaltáře se
později zásluhou sv. Dominj.ka a jeho bratří
vyvinula dnešnÍ modlitha rúŽence. statuta
bratrstev přikazova}a svým členun nodlit se
několikrát denně několik otěenášŮ a zdrávaso.
Sedmkrát denně, protoŽe i řeholn1ci se sedmkrát denně scházeli k nodlitbě do chóru.
Jak uŽ bylo řečeno, vznikala bratrst'va
při většině koste]u a kaplÍ, tedy i při_ kosEelích k]'ášternÍch." Vztalr bratrstev k jednotlivým řádům se pak vyvíje} ruzným zpŮsoben.
Některá si ponechala naprostou autonomii, jiná téměř plně přija]'a řehotnÍ konstituce řádu
a podda}a se pravomoci k].ášternÍho předetaveného. Tak mlŽeme m}uvit o bratrstvech benediktinských, cisterciáckých nebo premonstrátských, a tedy i dominikánských. U sv. Fran_
tiŠkaa jeho bratřÍ byla situace poněkud odlišná, protoŽe oni sami byli z počátku jednÍrn
z takových bratrstev, které se teprve později, ještě za Života sv. Františka, přeořganizovalo v řeholnÍ řaci. KaŽdé bratrstvo usilovalo zÍskat so].idnÍho ducnovnÍho vŮdce, které
Žebravé řády s ochotou poskytovaly. NenÍ proto divu, Že mnoho dalšÍchkajÍcÍótr bratrÉtev
se i později připojovalo k řehoInfin rodínám
sv. Františka a Dorninika. PapeŽové té doby
vidě}i, Že jp uŽitečnénapojení laiko na Žebravé řády, a
všechny tyto tendence podporovali. V Proto
roce L24? dokonce papeŽ Inoéenc
Iv. podda} všechny italská kajÍcÍbratrstva
pod pravomoc provinciálÚ MenšÍch bratřÍ. Doba
však Pro t'o nebyla ješt'ě zralá a uŽitek z to.hot'o kroku nebyl téměř Žádný. Mnohá bratratva
si ještě na dlouhou dobu poňechala Evou nezávislost. Teprve na konci 13. stoletÍ doš].o
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rozhovor
k dafinitivnÍtnu právnímu zorganizovánÍ dorninikánekých a františkánských kajícÍchbratp
gtev.' Kontrolu nad celým tÍnto hnutÍm zÍgkaty
prvnÍ řády obou řeholnÍch rodin. V roce 128š
pak nagiater doninikánského řódu Munio de Zamora e papeŽským souhlasem vypracoval tzv.
ORDO DE POENITENTIA SAIICTI DOIIINICI pro
věechny kajÍcÍskupiny, které se dobrovolně
chtěly přípojit k doninikánekému řádu. ostat:
nÍ akupíny pak v roce 1289 papeŽ MíkuIáě lV.
podclal pod jurisdikci františkáno.

P. Augustin Prokop, O. p.

Svobodu církvím

tu kterou funkci, ba ani neov}iviluje počet
duchovnÍch, přesto platÍ jejich mzdy.
Po letech útlaku a bezPrávÍ znÍ formulace rnejsvobodnějšÍ na celém světě|' skoro ne_
uvěřit'elně. MoŽeš uvést' v krátkosti srovnánÍ
6 jinlimi státy?
v jiných státech je tomu tak, že vláda
má s církvemi dohodu, rkterá je přÍpadně uzá_
koněna podle které např. cÍrkve musÍ vládě
předem oznámit jrnéna kandidáto na biskupaký
úřad nebo vyčkat dokonce souhlaeu vlády E na]
vrhovanými kandidátyl
Vztahy nezi státem a cÍrkvemi uBravujÍ
Především zákony. Co ná vaše oddělenÍ v }egislativnÍ oblast,i od listogadu 1989 za eebou
a co tto v blÍzkébudoucnosti čeká?
PrvnÍ zákon, který vzeěel z našeho úřadu, byla novela zákona 2L8/49 Sb. a zruěenÍ
sekretariáto Pro věci cÍrkevnÍ. Touto úpravou
byla zruěena povinnost sIibu věrnoeti- repub}ice, povinnost' státnÍho oběanstvÍ duchovnÍ_
Ito, 2 níŽ nohly být sice v minu]'osti výji'nky,
ale neposkytovaly S€r a nlltno8t státnÍho
souhlasu k výkonu duchovenské činnosti. DalšÍ
zákon, který vzešel z našÍ iniciativY, bYl

Sekretariát Pro věci cÍrkevn1, církevnÍ
tajemník, mařenÍ dozoru státu nad cÍrkvemi, zákon o inkorporaci teologických fakult do
státnÍ eouhlas - řeknete'sir to uŽ je přeci univerzit. Dnes tedy máme fakulty teologické
za náni. Ano, Bohu dÍky, tyto terníny komuv Praze, olomouce a Bratislave, fa_
nistické totality jsou, jak pevně věřÍn, jíŽ katolické
kultu teologickou evangelickou v Praze a BratermÍny historícké
tislavě, Husovu teologickou fakultu cÍrkve
CÍrkve v ČsrR jsou dnes svobodné a nají ěeskoslovenskévPrazeařecko-katolickou
Svobodu. JUDr. Cyril Svoboda, katolÍk, otéc a pravoslavnou teologickou fakuttu sÍdlÍcÍ
ětyř dětÍ, pracuje jako vedoucÍ oddělenÍ pro v Prešově, ale patřÍcÍ
po UPJš KoĚice.
vztahy mezi státem a cÍrkvemi při úřadu f edeDalšÍm úkolem, který před nárni stojÍ, je
rá]nÍ
vypracování cÍrkevnÍbo zákona. CÍrkevnÍzákón
je nynÍ připraven v-záEadách, prochází připomÍnkovým řÍzenÍm a je zpracováno jeho aéfini_
tivnÍ zněnÍ. Podle našeho vypracóvánÍ rná tři
n19'y. ! Prvnt hlavě se nluvÍ o právech věřÍ_
cÍho _ č]ověka vyznávat svoji ýÍru veřejně
i soůkromě, ěímŽ reagujeme na pakty o vEeobecných lidských právech. PlnÍlne ták závazky' kt'eré na sebe vzala naše republika v ob_
lasti práv jednotlivce. Druhá- hlava mluvÍ
o právech náboŽenských sdruŽenÍ provozovat
v plné šÍři své poslánÍ. Upravuji-vlastněnÍ
bohosluŽebných a .kúltovnÍcrr Ďreamětu, moŽnogt
Úřad by1 na to, aby cÍrkve 1ikvidoval,
disponovat vlastn'Ím rnajetkeml právo ístupu do
ne aby navazoval nějaké vztaby nebo spolupránemocnic, věznic, .do prostoror_ kde se vy-koná_
ci. v' roce 1968 došlo k rozdělenÍ koňpeténcí vá
vazba, do vojenských út'varŮ, přÍslup ke
tak, Že věci církvÍ a náboŽenských společnos- sdělovacÍn
prostředkún atd.. v této hlavě-ta_
tÍ připadly do pusobnosti mj.nisterstév kultu- ké buciene řešit
prob}ematickou otázku ekonojednotlivých
ry
republik. Ťyto sekret'ariáty mických
to jsou dnes jediné
ProtoŽe
_vztahŮ,
fornalně samostatné, ale fakticky epada:
lvly
vazby na českosloúenskýstát: tíáme
ly pod nÍstopředsedu federálnÍ vládý, Lehdy uexist'ujícÍ
nás nynÍ vlastně
situaci - stát
Pana Lúčana,který ně} na starosti kulturú YYPltícÍ duchovnÍm rnzdyabsurdnÍ
právo jakékoliv
a ěkolstvÍ. Pan Lúěan si k sobě přizval jako kontroly nebo regruiace. aJenená
poradce známého činovníkav oblašti církévnÍ je třeba řešit. Připravenotojeéituacé,kterou
vltdní nař1ze_
p9}rtr!v Pana HrŮzu, k němuŽ postupem ča6u Dí, které by mělo mÍt účinnpst
1. 1.
přibyli daIšÍ a dalšÍa speciaiizoviný traa 1991. Toto nařÍzení právně zajiĚtujeodosobní
na evětě. Do list'opadu- 1989 st'ál ř jebo
lyl
všem duchovnÍm . všech církvÍ, přičernŽ
ěele pan Janko. Výsledky práce tohoto ř1imu poŽit'ky
je duchovní, urěujÍ vnitřnÍ předpisy
klo
jsou znómé, ale nyslÍn, zé ánes nerná jiŽ sňy- té 1.o
které
církve. Mzda bude na úrovni ňezá
sl se k nin vracet,.
středoŠkolských
tzn. okolo 3.ooo
Jak je to dnes s postavenÍm cÍrkvÍ Kčs. Dnes muŽeuěitelo,
nÍt duchovnÍ po 36 letech
u nás?
sluŽby .příjem naxinálně L.62o KEs. Problém,
Věechna náboŽenská sdruŽenÍ, coŽ je
k!e.rý
vyřešit, je otázka
právnÍ výraz pro cÍrkve, náboŽenské spote8- těchto je.třeba
protoŽe stáč bude jistěkvantitý
klást
no6ti, eekty atd., majÍ dnes v ČsrR absólutnÍ překáŽky,mezd,
pokud se týká' počtu těch, kteřÍ bu_
svobodu. Jsou dokonce tacÍ, kteřÍ řÍkajÍ, Že dou tuto_ mzdu
pobÍrat. TěŽko lze připustit,
cÍrkve u nás jsou vobec nejsvobodnějšÍ ňa ce- aby církev, která
má 2oo čIenú-nBra rgá
lénr světě. státnÍ správa áaanym zpísobem neduchovních
a
2
laiky,
coŽ by se ad absurdum
zaeahuje do toho, kdo bude v cÍrkvÍvykonávat
mohlo klidně stát. NěkteřÍ přÍslušníci vel-
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rozhovor
crikvÍ v ČsrR poukazujÍ na to, Že olázka
není dŮleŽitá, Že dŮ}eŽité je finanÓovat
vecňé, náklady, ale řada malých náboŽenských
sdruŽení (předevšÍm upozorňuji na Židovskou
náboŽenskou obec) je v takové situaci, Že by
gvé duchovnÍ neuŽivily. Připravovanou vyhláškou ministeratva Práce a sociá1nÍch' věcí je
řešena otázka mezd učitelůnáboŽenstv1. Právo
na nzdu budou mÍt všichni uěitelé náboŽenstvÍ, kroně duchovnÍch, u nichŽ je vyučovánÍ
bráno jako náplň jejich sluŽby, samozřejně
kromě přÍpado, kdy se duchovnÍ stane zaměstnancen ěkoly jakoŽto profesionálnÍ uěitel.
t zdre j6ou kritické hlasy proti, ale já to
atejně jako u|mezd duchovnÍch beru jako positivun, protoŽe potřeba kvalitnÍ výuky náboŽenótYÍ Pro stét je zřejmá. Tito učitelébudou placeni jako odbornÍ středoškolštÍučite1é, takŽe jejich mzda se bude pohybovat oko1o
30 Kěe za hodinu. Vzniká tÍrn potřebné zajištěnÍ těchto osob a naděje' Že výuku náboŽenetví budou provádět profesionálně lidé odborně vzdělanÍ.
KlÍěová o'tázka, která nusÍ být v zákoně
upravena a která je Životně dŮleŽitá zvláště
pro katolickou cÍrkev, je přÍspěvek státu na
věcné náklady. Tady existúj1 v zásadě dva
projekty. První projekt je seĚÍst to, co bylo
cÍrkvÍmzabaveno v minulosti, a s ušlým ziskem z toho vytvořit dluh státu vlěi cÍrkvi
a tento dluh postupně splácet. Neš1o by tedy
o Žádnou almuŽnu, ale o placení dluhu. Tato
koncepce má po ném soudu základnÍ vadu - zapom1nó na bezpráví, které bylo napácháno nejen na c1rkvÍch, ale i na jiných socj-álnÍch
skupinách, které by měly stejný nárok' aby se
k nim stát takto zachoval. Navíc tento model
obracÍ naše oči dozadu k tomu' co bylo, coŽ
přÍliš nekoresponduje s poslán1m cÍrkve, toiiŽ ukazovat to, co je před námi. Druhý projekt vychází z torlo, Že stát' by měI na nemoúitý majeter přispÍvat proto, Že ho cÍrkvÍm
zabávil a zařadil do kategoriÍ panátkové péče. JelikoŽ jde o kulturnÍ dědictví minulosti, povinnost' tyto stavby udrŽovat má stát
a ne ňekdo jiný. To nenÍ sluŽba cÍrkvÍm,ale
sluŽba národu. Je také třéba viděll Že v ČsE'B.
ie urěité procento věřícÍch - v Čechách a na
úoravě 26t- (nejhůř je na tom Praha, severonoravský a středóěeský kraj se 7!)l Da S}ovenási 51t aktivn1ch úeřÍcÍcha a si 29t
't<u
těch, kteřÍ se hlásÍ k náboŽenstvÍ.
JestliŽe se z danÍ věř1cÍch invest'uje do
sportu, do divadel (a já mohu být třeba ělověk, [terého divaálo -ani sport nezajÍltá),
přesto se nerozčiluji, Že stát' na tyto-činhosti přispÍvá. Stejným přáven mohou věřÍcí
poŽadovát, áuy se přispÍvalo_ na cÍrkve a nevertcr by to nemělo nijak pohoršovat. vidět
CÍrlve a věřÍcÍ je zlrrátka třeba
jat<o integrá}nÍ^. souěást našÍ_spoleěnosti
á t1^,.Že ňajÍ nézastupitelnou roli. Tato role znáňená, že cÍrkve davajÍ našÍspoleěnosti
Že
motiv' aby se sta}a lepšÍ. NetvrdÍm,
všicnňi se- stanou věřÍcÍmi nebo Že pouze katolická cÍrkev má na to Patent, ale musÍ tu
k tomu. aby
být prostor pro vŠechny církve.
tiai óstovovaly a vola}y po jejich obrácenÍ.
Tuto funkci neňí schopná zajistit Žádná jiná
organizace nebo skupina ve spoleěnosti a tuto
tuňt<ci musÍ stát pódporovat, jestliŽe nu jde
o mravní obrodu národa, aby se změni}y naše
hlavy a naše srdce.
kycrr

mezd

'

TřetÍ hlava připravovaného zákona bude
pojednávat o vzniku, př.Ípadně zániku náboŽenského sdruŽenÍ. stávajÍcÍ právní úprava totiŽ
vůbec nepočÍtás tÍm, Že by nějaká církev
mohla vzniknout. o tom/ zda je nějaké cÍrkevnÍ ŠdruŽenÍregistrováno, rozhodne ministerstvo ku]'tury. Rozhodnutí bude rnoŽno přezkoumat soudem.
Při zmÍnce o registraci náboŽenskýih

sdruŽenÍlě rrapadá otázka, iak ie to se Svěd_
ky Jehovovými?
Svědkové Jehovovy registrováni nejsou.
V rninulosti nebylÍ poÚoleni ze dvou dňvodŮ
- za prvé právnÍ úPrava neumoŽtlovala vznik
nové cÍrkve, za druhé - v té době p}atil starý branný zákon, kde se narazilo-na problém
sluŽby ve zbrani. V připravovaném zákoně je
řada všeobecně přijatelných podmÍnek pro registraci ze strany státu, z nich základnÍ je,
Že nově vznikajÍcÍ cÍrkev musí podePsat prohlášenÍ, že ve své ěinnosti bude respektovat
československý právnÍ řád. Žádost o registraci Svědků Jehovových je podána. Pročítal jsem
ji a nevÍm, proě by neměla být vyřízena kladně. Je tam ovšem věta, Že budou respekt'ovat
naše právo, pokud nebude v rozPoru s práve
BoŽím. To je z hlediska práva poněkud pruŽná
formu}ace, která otevírá vrátka, aby v přÍpadě konf1iktu došlo k odvolání na BoŽí zákon.
Přesto si mysJ.ím, Že Svědkové Jehovovi u nás
patrně registrováni budou.
Dnes se hodně mluvÍ a píšeo navrácenÍ
majetku Původnínmajitelům. vÍm, Že se v partamentu schvaloval zákon o navrácenÍ majetku
řeholÍm, vím také, že to nebvlo jednoduché.
Jak Lo vvpadá v této oblastí?
Majetek by} zákonem 298/90 vrácen, ovšem
ne zcela, Pouze 74 z pŮvodně ].00 Žádaných objektĎ. Tento zákon byl výsledkem kompromj.su
všech stran. v předloze došlo k poškozenÍ
slovenských řeholí, proto bylo dohodnut,o, že
bude předloŽen doplňovací zákon, který tento
nedostatek odstranÍ. Budou tedy vráceny
všechny řeholnÍ objekty, které splňují podmÍnky dohodnuté mezi parlamenten a federálnÍ
v1ádou bez rozdÍlu, na kterén územÍrepubliky
LeŽí a které řeholi patřÍ. Vyvstává však
otázka, jak řešit navrácenÍ majetku diecÍzÍm.
Tento majetek byl zabavován jíným způsobem
než majetek řeholní, proto se na něj velmi
ěasto vztahujÍ obecné předpisy o navrácenÍ
najetku. Jaké vidÍme řešenÍ? Vyzvali jsern
všechny cÍrkve, aby nán v co nejbližší době
(do 15. listoPadu) sdělily soupis veškerého
majetku, který chtějÍ k navrácenÍ nárokovat.
objekty, na které se nebudou vztahovat obecné
zíkony, budou navráceny podJ.e zákona, který
připravÍme. Co se týká PodY, vinic apod., ty
.nejsou prozatím Žádány.
Teň bvch chtěl zavésL náš rozhovor ''mimo
zákonv''. Naše rozhovory se často toěí kolem
otázky křesťan a Politíka. situace se m]Lslím
zvlášť oo lístooadu zlepšila' ale přesto isou
stále věřící, kterýrn Při slově politíka naskakuie husí kůŽe.
Je potřeby si nejprve poloŽit otázku, co
to vlagtně politika je. zda je to pouze ěinnogt sebeuspokojenÍ, zda je to záleŽitost
zÍskání a udrŽenÍ moci, anebo je to spíš
sluŽba. Z křestanského hlediska jde pochopitelně o sluŽbu, a Proto je naproeto chybné
povaŽovat politiku za něco špinavého.Jakákoliv ěinnost núŽe být šPinavá, jestlíŽe ji ri-
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listár na
dé Ěpinavou udělajÍ, ale a priori tvrdit,

Že

politika je špÍna, je přinéjmeněÍm unáhtený
závěr. MyelÍn si, Že je rnravnl povinnostÍ
křestana, aby přijal své politické- a společengkéangazmó, a to zvléštdnes, kdy vidÍrne
kolem sebe, Že se veřejného Života-účastní
řadg těch, kteřÍ kdysi_v minulosti'systému,
1
kterého se zbavujeme, pomáhali na svěL. uno_
zÍ, kteřÍ do roku 1968 budovali komunistický
reŽim, se
roce 1968 ocitli v opozici jeá
pToto, Že jePok tomu přivedly vnějšÍokolnostr. chybělo tu ono vnitřnÍ rozhgdnutÍ Člověka
začÍt ŽÍt jinak. VŽdycky, kdyŽ se setkávám
s_těmito lidtni, vzpomÍnám na sv. Pavla, který
vlastně také prosazoval zájmy urěité vrstvyl
také _byl přesvěděen o tom, Že plnÍ pouze přÍkaz doby, také jej plni1 horliýě a š presirědčenÍm,Že jde o naprosto správnou věc-. V době
svého obráce však řekl: trBy1 jsem to já, kdo
pronásledoval.', To u některých Eouěasných potitikŮ postrádám.
Pěhrji za'_rozhovor a přeji do dalšÍpráce hodně BoŽího poŽehnánÍ.
Začátkem řÍjna

"

"u3|;'ilíi]i'n!I:::Í:l

zpráva 2 jednánÍ proviněnÍ rady }aik0
sv. Domini ka,' konané 20. 10. v Břně

řádu

rada uloŽila fra Jordán
_Minulá proviněnÍ
provinčnfinu
převorovi zpracovat roncepci-řoivoje dominikánského laiketu. s jejÍďousáňám
vás seznamujeme na jiném mÍstě.
Fra Jordán dále informoval radu o sesLavenÍ pracovnÍho týnu k vytvoření definitivňr

p999by ProviněnÍóh sněrňic. stávajlai Ěyí'
na zkoušku' na dobu tří ret]
elij:lv
27. LL. 1991. PodmÍnkou pro vyhotovenÍteay'aá
koňečného znění Směrnic.!yro- nutnB vytvorit novy
kvalitnější, přesnějŤr ."-jazykovÉ vyraznejsí
text' stanov. (Dále viz infórmáěnt
seřvis; Po
projednánÍ
s
provinciálern
' scřrváleno nové zněnÍ-s 3.3 PS o Domiíikem
je
nošenÍ řeholnÍho oděvu. S 3.3 tedy znÍz lprávo.''oiit
řeholnÍ oděv laikŮm řádÚn-sv. Domi;ríka je áóvoleno i nimo podu dominÍkánského konřeniu.
Tam, kde se sejde spoleěenstvÍ dominikánského
laikátu, tedy nil(oliv jednotlivec. Nosit hábit'' v řádovém společenštvípodle starobyléňo
zYy{Y. zŮst'ává. ProtoŽe donin].kanštr raici jurisdikčně _podléhajÍ _ diecéznÍnubiskupo''i, "j.
sarnozřejmé, Že poŽadajÍ o souhlas auěnovírrúó
z farnost,i a informují proviněnÍho prevórá
dominikánskéřro laikátu.
Dále se rada zabývgla Ženským řeholnÍm
oděvem. Po konzultacÍch- s-kongragačnÍmisestrali byr atanoven vzor poáte- s. Zdislavv
z cbomutova. Adresa: Irena FIBÍRovÁ, oJřóňo1
zeni 1116, 431 12 Jirkov.
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K obsahu této rubri
nenÍ co dovávat'..
... oMrŽel jsen váš dopis. ve kterém mi
sdělujete, Že hodláte vydávat, ěasopis doninikéno. Jsem tomu velice rád, poněvádŽ to bude
prostředek k tomu' abychom se sblÍŽÍIi, do-

zvěděli se o tom, co dělajÍ naši bratři
a sestry v ceIé provinicii i dáIe.
... Jako nánět bych vás prosil, abyste
začali rozšiřovat zprávy o přÍpravách svátořečeníb1. Zdislavy.
...vzpomeňte, co přenes}a nám svatá
AneŽka, kdyŽ se národ postaral o jejÍ svatořeěenÍ a donnÍvám se, Že podobný přÍnos od
bl. Zdislavy by národ potřeboval jákó sŮl.
DáIe - dle mne - by by]o vhodné dávat
rady'a i.nformace jak zakládaL nová doninikánská uskupenÍ, kdy a kde by bylo moŽné sehnat'
Žaltáře, programy pro nová uskupenÍ...
Micbael, Svratouch
...ByIa byclt velmi vděčná, kdybych mohla
navázat, .nějaké kontakty s jiňými ěleny
a členkami řádu nebo kdyby.ni Ďy}ý zasÍrány
zprávy o ěinnosti á pokyny, có
39p9ň.nějaké
bych já v tomto osaměnÍ ve Varech-mohtá'oelat...
Michaela, K. Vary
...Naše společenstvo t.

č. vzniká, za-

kIádáme malú vlagtnÍ buňku. Preto budemó pot,rebovať články, ktoré by v nás umocňováli

a prehlboJ.i doninikánskou spiritualitu.

Magda, Vranov

n.

T.

Redakce takové Iisty vÍtá, nebot , se
z nich dal vystoPovat , óo zajimá t'erciáře
a co potřebujÍ pro svŮj Život ve_sqich spoleěenstvÍch. Někt'eré dopisy předáne áat -_ ron-

ventním převorom, 'Spoa. Doš1épřÍspěvky budeuveřejňovat,. za spóIupřaci'srdečné Pán Bůh zaplatt

. me postupně

!ntormacnr servls
.aV,

'
v této ěásti bychom rádi uverel nova I
nejaktuálnější inforlnace o dění v našL p ro
vincií i v dominikánské rodině ve s vět e J ak
bude v1padat' to bude zéIeŽet především na
vás. Pokud ná být tato rubrj.ka naplněna' potřebujeme pravidelné inforrnace z vaši spoleěens€vÍ. Pod1e naěich zkušenost,ís přípravou
0. čísla to bez vašÍ spolupráce vůbec nepůjde. ProsÍme vás, zasÍlejte nám pravidelně
informace' co se u vás děje a především co se
dÍt bude. odloŽte na moment typickou dominikánskou ctnost - skromnost a poch}ubte se, co
děláte, co oTganizujete, pak samozřejmě - kdo
měl obláčku, sJ.iby., kdo byl ustanovem či zvolen do té které funkce've společenství, závéry konventních rad, prósby o pomoc atd. Pokud
někdo z dominíkánské rodiny ně l aký problém
domnÍva e Že by mu mohl někdo z prov .t_nc le
necht k1 idně použije IS l ako Lnz rt
rubr ikv rádi pos 1 ovz rme
Naše plány jsou směIé - ' rádi bychorn IS
ěasem přeměnili na informaění bul].etin, který
by vycházel jednou do měsÍce ( jeden měsíó
zvlášt, druhý měsÍc jako příloha našeho ěasopisu) a stal by se tolik pot'řebným akt'uálním
informaění médíem. Ale tó se dá uskutečnit
jen v těsné spoluprávi s vámí, protoŽe }hrta
jednoho měsÍce pro sesbírání 'rklepů'' z ceJ-é
republiky je velmi krátká. Pokud by se (krorně
jiných) z kaŽného spo}ečenství,'tltrhl,' jeden
ělověk, který by-tuto spolupráci vyvíjel, Pak
bychon byli nadšeni a naše snaŽenÍ by bylo
efektívní. Naše adresy vzh}edem k této rubrice: I. Rybka, Kunvald 173, 561 81
. P. Horák KřÍŽÍkova 1, olomouc 772 ,00.
zas
rady za účastipronotora pro III. řád P. vojtěcha Soudského-. Z praŽského'konventu bylo
vyěleněno pět nových konventů - 4 nové praŽ-'
eké konventsy vzni_kly ze spoleěenstvÍ Manese
Svobody, Pavla Mráčka, Jana Rychetského
a Jindřícha Martinky.
1 konvent hradecký ze spo}ečenstvÍPetra
Pitřince.
Vznik nových společenstvíještě nePotvrdila přísluěná bÍskupstvÍ. K těmto zrněnám
doŠlovzhledem k novému překladu regule.
nový
I Jan Rychetský předIoŽíl k posouzení
překlad stanov. Nový ěeský text byl pořizován
'z latinské a anglické před}ohy. Posuzovat
t'ext, Po právní stránce bude fra Rajnund Tretera, po stránce obsahové a jazykové P. vojtěch Soudský. Text bude zveřejněn v plném
znění co nejdřÍve po obdrŽénÍNihil obstat.
Pokud bude nový překlad schválen, vejde
v platnost po potvrzenÍ provinčnÍradou I.
řádu. Dále - viz informace z provinčnÍrady.
a Dne 7. 11. mělo 9 Žadatelo o vstup do terciářských řad obláčku u sv. JiIjí v Praze.
Všech 9 terciářkých noviců patří do skupiny
Jana Rychetského. v téŽe skupině byl do funlcce novicmistra k 4. 10. ustanoven Tomáš Pitřinec.
t Se skuplnou Petra Pitřince (broumovská skupina; navázala zatÍn pouze pÍsenný kontakt
Írancouzská terciářská skupina patřÍcÍ do
konvencu v Lille.
D V praŽském konventu dosud vyšly tyto tituly:
1: Th. Lic. Dominik Duka o. P. l Úvod dg PÍsrna
sv. I/L - Všeobecný úvod do PÍsma sv.
2. Th. Lic. A].bert Beneš o. P.: Morální ieologie - Úvod do rnoráInÍ teologie

3. Jiří Fuchs: Filozofie - Úvod do fi]ozofie
4. Kongragace pro instituty zasvěceného Života a apoštolské společnosti: Směrníce
o výchově v řeholnÍch institutech.
ad 3. Moderní tonistická filozofie podaná
velmÍ srozumitelným zptrsobem.
Tituly 1. - 3. je moŽno objednat na adrese:
Konvent řádu kazatelů, Pavel Rychetský,
Husova 8, Praha 1, 110 00 (Kazatelské středisko). ceny publikacÍ jsou dobrovolné. PřÍspěvky na činnost Kazatelského střediska noŽno posÍlat na tutéŽ adresu, budou pouŽity na
nákup materiálu pro tisk.
a Domínikánský k1ášter v Praze má nová telefonnÍ ěÍsla:
farnÍ úřad 2357825, konference vyššÍch
řeholních představených 2355068, provincialát
o. P. '2355a6'7, noviciát 2355069, P. Dominik.
Duka 2356947. P. vojtěch Soudský, 235506?, P.'
Jan Raj lich 2355065, P. vincent Golis
2357825, P. odilo Štampach 2355066, P. Ťomasz
Dostatni 2355066, fra Rajmund Tretera
2355068, fra Jeronýn Vobrátil 2355065.
t Bratři z dominíkánského konventu u sv. JiljÍ uěÍ náboŽenstvÍ na osmi školách. Na j edné
základní škole a sedmí středních ško1 ách.
PřÍpadní zájemci se mohou i dodatečně přihJ.ásj-t na jilské faře.
t Přednášky v konventu u sv. Ji1jÍ: FILOZOF'IE
- JiřÍ Fuchs - zimní chÓr, přednášky v Po od
16 hod., v Út od 20 hod., semináře ve Čt od
20 hod., v Pá do 16.30 hod., VÝKLAD LÍTURGIE
- P. odilo štanpach - bývalý refektář; vŽdy
ve 20 hod. kaŽdou druhou středu.
c Provoz konventu u sv. Ji1jí pro veřejnost:
Po.- Pá: 6.30 ranní chváIy a hodina ětehÍ,
7 . 00 mše SV. , 18 . 00 roŽenec, ].8 . 30 mše sv. ,
19.30 nešpory
So: 7.00 ranní chvá}y a hodína čtenÍ,18.00
jako ve všedn1 den
Ne: 7.00 ranní chváty a hodina čtenÍ,8.30
a 10.30 mše sv., 12.00 polská rnše sv., 18.00
jako ve všedníden
! Jednou z velkých terciářských aktivit je
zajišťovánÍ tisku v Kazate1ském středisku
práŽského konventu u sV. JirjÍ. Šéfemstře*
diska je promotor pro kázánÍ P. vojtěch Soudský. Jeho pravou Eukou je Jan Rychetský.
StředÍsko vyhotovuje jednak tiskové nat'eriály
důleŽitépro provoz kláštera a kostela - texty pro lid při mši sv. v češtiněa v poJ.štině, texty písní, programy konventu, dále pak
materiá1y rázu publikací - kata1og provincie,
seznam řádů a knihy, jejichŽ p1né tituly j9ou
uvedeny výše. St'ředisko takto pracuje od dubna a začátky by}y dosti'trudné. Dnes zde pracuje 5 Iidí vÍceméněstabilně a t'rávÍ tu t'ýdně 10 - 15 hodin. DalšÍch5 - 8 lidÍ docházl
nepravidelně, ales jejich2 -4 hodinani
týdně se dá počÍtatna 100t. K dispozici najl
3 počÍtače,xerox, malou řezačku a maloofset.
s tfunto vybavenÍm a s tÍmto počtem lid1
(a samozřejmě s jejich nadšenÍm) středisko
plánuje vydat v proněru jednu publikaci
(t. j. 60 - 80 str.) měsÍčněv nákladu asi
500 ks. Konkrétně se plánuje do konce roku
2. a 3. dÍl PÍsma sv. a pro rok přÍŠtÍdalŠÍ
dÍly Fitozofíe od J.'Fuchse, da]ěÍ dÍly Morá1ký od A. Beneše 'a Úvod do tteologie. o j'iŽ
zmíněnou biblístiku moŽno napsat uŽ ted předem na adresu konventu. Publikace jsou vyráběny většinou jako zakázka pro seminář v o1o-
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více, ab? zbylo. pro dalT9"!1l'.ale'tiskne-se
s-t event'uálnÍ . zájémce. Kdo bý cňtat_v Kazatětsreň středisku pomoci, bude velmi vÍt'án. .
stačí'' kdyŽ po mši-sv.:'""já"-aá zákristie
zeP!á s'9 la Kazatelske strédisko, tann.uŽ se
3
no vŽdy někdo
ujme.
! Ve driech L9. -',24. 11. proběhlá u sv. voršily tzv.
sÍrrornáŽdění" pod -vé-',evange1izačnÍ
d9ns p. Jana
Rajlicha o. P.. 'ByIa to šetkánÍ
předevšÍn pro nevěřÍcí a tvoři-ly součást cellEvangelizáce 2000,l .
_IocÍrkevnÍho programu'
lrl
zatím se bobuŽel.nevyřešila otázka pravid_9lného přísunu mezínáródnÍho periodii<a rĎr
(MezínárodnÍ doninj.kánské infořmace), takŽe
prozatÍm část věnovaná zprávám o domiáitanske
rodíně ve světě musí zlslat nevyplnená.------připravil Frant'išek

.9.

8: řÍ jna

1990 by-} slavnost'vnímibo-

hos'}uŽbamí a imatrikulacÍ v dómě sv. Václava
zahájen akademický
na CyrilometodějJké
-rokuniver;ity
bohoslovecké fakult'ě
pa1acÉého
v. !]'9m99ci (CMBF UP). Při této irrr"zito"ii

skládalí vyznání_v1ry nově ustanóvenÍ profe_
soři- této- fakulty,- mezi nimíŽ isou'i
iri
z naěeho -řádu: P.. provinciál ThLió. Domínik
Duka' který přednáší- úvod do studa teorogiěl
vĚeobecný úvod do Písma sv. a biblicko"-ái:
ch.eologii.a t,eologiÉ, P. Thlic.* Albert geněš,
který.přednáší přirozenou et'iku (v rámci fi]
rozotle), morátnÍ teologii a st'ojí v čele ka. tedry systematické teo}ógie, a Pl Thlic. Jordán vinktárěk, který- přednášÍ teodiceu
(v rámci fi1ozifie1, část áoqrratiky, mystikú
,a_ asketiku
(v rámci morá]"ní téorágie|.
(Všichni tři dojíŽdějí.)
Na fakult'ě studuje 21 dominkánských
l
rikú (dalšÍ2 studují v Praze): z _nichk}e_
10
v I. roěníku, 6 ve IV. a 5 v V. (mimo to studují ve ÍV. roěníku. ještě dvě řéholni sesiřy
z.Kongregace bl. Zdislavy). Jeden z nich, fri
Stajner .z v. ročníku,je uŽ vysvěcán na
Ti}ip
jáhna. z těchto 21 kleriků póchází
i0 ze S1ovenska, 6 z Čech a 5 z Morávy. Ži)Í Y'''."páArcibiskupském_ kněŽském_ semináři_, 1i<ae vÉat<
dají pod pravomoc rektora seinináře ani spii-ituála, nýbrŽ vJ.asníh.o magistra kleriků, kteAYgu:tin Prokop (regent'em stuáit ie
rym-je.!.
P. Jordán Vinklárek). Mnozí z-nich přijeli áo
o]'omouce. uŽ o prázdninách a poditěti-seYde
na staÝebnÍ obnově semináře a íed}ejšísvatomicha1ské fary - dorninikánksého konventu.
22. září tohotó roku vykonala většina Ž tecňtó kleriku spolu s otai, terciáři a věřícíňi
do rakouského Mariazel1 před zahájenÍm
P9uť
školnÍhoroku. Ved]e studia'se někteří klerina pastoraci, jak k tomu vybízejí
9i.podÍLejÍ
řtidové konstir_uce: v září-některi ponřurvaÍi
v olonouckém krematoriu a-na o].omouLxem nruitově, nynÍ budou někteřÍ vyuěovat náboŽenstvÍ
a vést biblické hodiny.
o'?.2. ř Í. j n a- 1990 by]a za úěasti papeŽského nuncia v ČsFR, aréibiskupa ciovániriho
9oppy,
_!]:s!uPu a jiných vzácnýcň hostÍ Cyrilometodějská
bohoslovécká fakůlta
přivtělena k Univerzitě Palackého vslavnošt'ně
olomouci.
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z'řeěníkŮ na této sIavnosti; \terá se
na olomouckém arcíbiskupství' byl
lonala
i ná'š"klerik z'V. ,roČníkutr. oaňi.an :Ňemea.
který pron}uviI jménem studentů. Ve své hlů]
boké řeěi nluvi]. o významu l teo1ogie v řámci
ce}é univerzity. Této .s].avnos!i se také účastni1 asistent generá].nÍtro- magistrq našeho řádu pro studium P'. 'Matheus icoraozo (pŮvoden
z Portuga1ska), který' téhoŽ dne od}oteane
a' večer vykonal v konventě sý. Michaelá vizitaci: v jej4 ránci se uskutečnil společný
rozhovor s laiky.
j -n a . r:990 se P. Augrustin Prokop
1l-3
}...-ř ístudentských
úěastriil
bohosluŽeb v dómě sv_.
Václqy.a (konajÍ se zde nynÍ,_ každou středu).
Pastorace vysokoškolských studento je totiŽ
tradičnÍpole posobnost]- dominikánskéňo řádu.
83. listopad.u
t990byli vdoninikánském chrámr.i na KalvárÍi v Brátislávě trnavským arcibÍskupern Jánem Sokolem vysvěceni
n? krtěze'dva jáhnové z našeho řád'ul
Pigs MajeroviČ a AntonÍn Husovský. 'P.bratři
Piú;
Majerovič pak den nato, v neděIi 4. listooadu, obětova} v ČachticÍchsvou primiěnÍ ňši
sv.. s}'avnostním primičnÍrnkazalelem byl P.
Aquinas Gabura o. D.. obou slavnostÍ se i1častni]-a i řada klerikŮ z oiolllouce.
D.7.. _J i
p a g u 1990 pronesl p. pro" ! 9 Duka
vincj-áI Doninik
ná 1éi<ařskétaxirtte
v^olotuouci.'přednášku na Léma'lBiblický výk1ad
původu sýěta a Životat,. Pořádala ji uóravskos1ezská i<řesťanská akadernie.
M š e s v. bývají v chrámu sv. Michaela
archanděla v pondě1Í aŽ soboru v 9.00, 16.oo
a 19.00, v nedě}i v 7.30 a 9.00 hod.. v chrámu sv. Kateřiny. v nedě1í v 11.oo
hod.
a v kapli bl. Jana sarkandra v neděli
v ].5.00 hod. . SlouŽÍ je zde jšÍ otcové (P.
Bernard Špaček,p. '' ponriňik Řičíca, e. eugistin- Prokop),.časlo j- ot,cové - přotesorí
na
CMBF (P. Dominik Duka, P. Jordáň vink]árek;
P. A]bert Beneš), mši sv. u sv. Kat'eřiny
s]'ouŽÍ obvykte P. Dominik Marek o. P". Konl
ventní nše sv., které se zúčastňujÍ
vsicnni
bratři, je v ponděií aŽ pátek mše
sv.
v 19.00 hod. u sV. Michafa, v šobot'u a nedě]í
mŠesv. v 9.00 hod. ..É'anrtéŽ.V pondělÍ aŽ sobot'u po večernímši sy. a v něae:'i v 18.30
hod. se bratři modlÍ spo1u s lÍcrem w chráňu
sv.
Michala n e š p o ř y, zakoněené zpeveň
|'Sa]-ve RegÍna't. a
''Lumen Écclesiae'' s piovodem, v sobotu a nedlěi mimo to po aopóréoňr
konventní n'.ši áv. h o d i n k u ů p o s tsř e d d n e (hora rnedia;. veěerňÍrmší
sv.
předcházÍ modlitba rt'Ž ence.
Pondělnl
mše sv. v L6.00 hod. je urěena zvláště dětéňl
KaŽdé pondětí od 16.45 'hod. a kaŽdý
čtvrtek
v téŽe. době prgbíhá na fařé
náboŽe
nstvÍ
pťo
]Ýuka
školnÍhověku. v pondělÍ, kdy ÝyučujeeĚi
katechet'ka, je určena pro děti z I_. -_ IV._třídv
a v9 čtvrtek, .kdy vyučuje řeholnÍ sestrá
z Kongragace bl. Zdisi.ava, pro děti .z v.
-_yI]I. třÍdy. Děti Předško].ního věku vyuěuje
náboŽenství P. Dorninik ŘieÍca v pátek !o dóoolednÍ mši sv. (asi od 9.a5 bod.j, takléŽ na
faře. o*-cové7 někteřÍ bratři rréiici a ove
zaěnou také vyučovat náj
:::E'y. z-kongregace
DozenstvÍ
asj. na 8 střednÍclt odbórných uěi]išt1ch v olornouci.
to oá_ponáerr-"ěši
rá.
11: zaěne ' fr. Mimo
Damíán
N'ěmec
b i b 1 i c k é h o d i n y na výsokoěkolské
koleji ts. Václavka v oloňouce izaěaátek ve
2a.a0 hod. ) .
f'. štepe.' eir,rň

kn
k:rátLé informace

telEtv Í

nové knihy

př iprarnr le

EE

i

hovna

lest a naděje
M. Heideggeř - o pravdě a b1rtÍ.

P. Ricoeur - Život, pravda, s1arbol
a vydavatelské družetvo LÚČ, adresa: Kapitu}l.českékatolické nakladatelstvÍ zvon, adreea
ská 20, Bratislava, 811 01l wdalo knihy
- Spálená 8, Praha 1
biskupa J. Ch. Korce - Od barbarekej noci jiŽ v prodeji: A. Poaeard - Portrét papeže
Zivot zasvetených, CÍrkev v zápaae storoěÍ,
Jana"Pavla fI.
dáIe knihu - o reholnom Živote
I. Sanetrníková - JeĚtěrka l některá křeetanská periodika: Velehrad, An_
- oEobnÍ Evědec_
no Domini, Souvislosti-- revue pro křestan_
tvÍ narkonanky
skou lnrlturu, Teologické texty _ vše na adZlánal - B1 . .ran' Sarkander
reeie: Spálená 8, Praha 1
Jan'Pavel II. - ChrietifidevycházÍ obnovený časopis
adreEa:
leE
Laici t Petrov, Běhounská 22, 657 2.8Akord,
Brno
- apoštolská exllorta o po- l konzervativně orientovaný ěaeopie Proglae,
elánÍ laikt v církvi a ve
adre6a: Středova 1, 602 00 Břno, Středni
' Evropa,
světě
adresa: Institut pro středoevropH. Jedin - MaIé dějiny konskou kulturu a politikuo valdĚtejnaké nám.
cilt
7, Praha 1
Poláěek - CírkevnÍmanŽe}- t nakladatelství
Jot'a Arca Jimfa připravuje
stvÍ
knihy J. Demla - Domů, ceatou do Bétlé'ná,
v nejbliŽěÍch měsÍcÍchvyjde: sborník úvah
zapomequt'é světlo, adresa: BÍlého8, 605
o katolické vÍře - Naše vÍra
00 Brna
J. Kadlec - Přehled českých l cÍrkevníodbor ministerstva kultury ČR vycÍrkevnÍch dějin
dává dvakrát do měsÍce interkonfesňÍ nábóv. Vaško - Neumlčená
Ženský bul1etin Mundus orans. v č. l řozho- o katoIické
vor s provinciá}em otcem Doniníkem, adresa:
cÍrkvi v česAgentura Munduo Orans, Kaprova 10n praba
koslovensku po l na slovensku vyš1a zajÍrnavá kníha: A. Hlinka - SÍla slabých a s}abost silných a J.
A. Franzen :"fi3'}'l?rkevnÍ
Čarnogurský - Véznili ích za vieru
dějiny
státnÍ pedagogické
připravul v zásilkové s]'uŽbě nakladatelĚtvÍ Zvon, l je A. Anzenbacher - nakladatelstvÍ
Úvod do filozotiel rniJindřišská 23, Praha 1 k sehnánÍ Teologické
ha koncipovaná jako učebnice
texty ě. 10 (satnizdat), revue Rozmluvy z Lon- ! v nejbtiŽších
nrěsÍcÍchje očekáváno dalšÍ
dýna, některá staršÍčÍslačasopísusvědectvÍ
vydánÍ Bible - ekumenický překJ.ad 1 deute! nakladatelství cesta, adresa: V1rmazalova
rokanonické knihy, vycházÍ ve zvonu
4, Brno, 615 00
z
rozsálého edičnÍhoplánu nakladatelEtvÍ
a
nabÍzí k zas.ánÍ:
-i3f,il'Signum, otištěnéhov Katolickém týdenÍku,
[:
se zat,Ím neobjeviJ. ani jeden titul
]"ríj'*i:if,* l náš
Časopis nabÍzí inzerci na zakoupenÍ,
R. Ma1ý - A].fréd Fuchg
prodej, pŮjěení, ofotografování atd. křee_
- ŽívotnÍpřÍtanských knih a časopist
běh novináře
cÍrkevnÍ vysÍj'ání v čsT dostalo přiděleno
!
- konvertity
jelíkoŽ je
13 hodj-n roěně ( ! l l l
J. F. Six - Maié Terezie
'vané 22 církevních),sdruŽenÍ, je registrotó jietě
z Lieieux
alarmuj ÍcÍ
G. Kranz - Igrnác z Loyo}y I v prodejnách Črcn F zakoupenÍ nový liturll. Nig - Muž z AsEisi
gický kalendář na.rók 199].
H. U. von Balthasar - Co l vydavatelstvÍ cesta má v plánu wdávat časopisy Salus - sešity pro bioetiku a paetokato1ické
rálnÍ
medicÍnu, 3x ročně, cena 10r- Kčs,
připravuje: VÍ. Nig - Tomáš More
Universum - revue pro vědu a techniku, 4x
_
s. Swiezawski
Nový výklad
roěně, 10r- Kčs, Dopisy z Taízé- informace
z komunity, Pro 4. čtvrtletÍ nabÍzÍMoravsv. Tomáěe
J. Escrivá de Balagruer - cesta
ské madony - 7 básníckých zastavenÍ na
poutnÍch mariánských mÍstech od L. Kovala
- zakladatelka Opus Dei
A. KratochvÍl oheň bařoka
osB a pohádky P. ChudoŽilova Na velrybě
'P. V. Klement -- Dopisy z Kore- !adresa kniŽnÍho vydavatelstvÍ xřeátanské
je - sa}eziánský misioakadenie: Velehrad, Via del1e Fornacci
200, Roma, Italj-a
sursum 1dominikánská
l vjÍnprodeji: J. Pekar"nl 3"šfr3ii'u."nrrch dě- l situace kolem časopisu
teologická revue) je zatÍn nejasná (Problé- takřka současně vydala nakladaLelstvÍ
Rozmluvy a Vyšehrad, výbór z Rozmluv je obmy ekonomické, tiskové i personálnÍ). v 6asaŽněj šÍ
mizdatu vyšlo 9 čÍsel
l nakladatelstvÍ Vyšeňrad prodává G. Green t rádi uveřejnÍrne kontakty na zahraničnÍkaMoc a sláva, o konfllktu cÍrkve se světskou
tolické časopisy, prosÍme, napište název, admocí
resu redakce, v jaké řeči jsou vydávány,
na nejbliŽšÍměsÍc slibuje: P. T. de Charpopř.
podminky PředPlatného a jiné bliŽšÍ
din-Vesmíralidstvo
údaje
R. Guardini - Konec novověku
l od ledna 1991 by mě1o začÍtPracovat saleP. L. Landsberg - ZkuŠenostsnrtj.
siánské nakladatelstvÍ Portál, bliŽš1 infordruhé vydánÍ sbornÍku o osobnÍm zránÍ Bo_
mace v přÍštínčísIe
1.

I
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kalencíárium
a vydavatelEtvÍ PetroÝ vydává -ětvrtletnÍrn
oiaióg - EvroPa xXIl
Y PřvnÍm čísteLidská
H' Urs
óiava-v učenÍlTana Pavla II'.', portrét
ř3ň-Ě"itňÁěái., druhé ěíslo vyjde v prosinci
a bude věnováné tématu sekularizace
vydalo zajÍmavou
o - NakladatelstvÍ FoKussvědky
Jehovovýni
se
diatogp
--_l
Praze'
Jindřiěské
""lrir...i_--ř
na
ve
zvoNu
aostanÍ
-v
Šebestián

Dominikánský liturgický
kalend ář

Prosinec
4. bl. Jan z Vercelli, kněz
16. b}. šebestián Maggi, kněz
Leden

3. bl. Štěpánka Quanzani, panna
7. 'SV.t Rajmund z Peňaforťu, kněz (pamá!ka)
10.'bI. Gundislav z Amaranty, kněz
11. bl. Bernard Scamaca, kněz
18. sv. Markéta Uherská, panna (památka)
19. b1. ondřej z Peschiery, kněz
22. bI. AntonÍn de}le Chiesa, kněz
23. bl. Jinřich Suzo, kněz
27. b]''. MarkolÍn z Forli, kněz
28. sv. Tomáš Akvinský, kněz a církevnÍučitel (svátek)
29. bl. Vi]lana de Botto
Sv. Ra mund z Peňafortu
Narodi} se v Peňafortu u Barcelony v ro.
ce 1175: Byl kanovníkem, profesorem fiiozofir
a obzvláŠtě vynikal jako, znalec církevního
práva. Sepsal také pastorá}nÍ dílo pod názvem
rt,Sunmamrr
S roce L222 vstupuje do řádu bratřÍ kazatetrů.
Stává se zpovědnÍkem papeŽe Řehoře Ix. Ten
jej v roce 1234 pověřuje sepsánÍm tzv.' ,,Decretálií'', coŽ je seřazenÍ všóch platných cÍrkevntrch právních předpisti do jeánoho svazku.
Na papeŽském dvoře byl znám jako horlivý kněz
a reformátor výchovy kněží.
1238 byl zvo]'en na generálnÍ ka' v vroce
pitule
BoJ.ogni třetÍm nagistrěm řádu, nástupcem bl. Jordána Saského. svatý Rajmund
neby}' v91bou nadšen, přesto se ujima úřadu
a pokračuje v práci na řádov1ich konétitucích,
které došly schválení na generální kapitule
v roce l24L. TéhoŽ roku vyuŽÍvá moŽnosti;
kterou mu dávajÍ konstituce, a vzdává se svého úřadu.
odcházÍ zpět' do ŠpaněIska a odtud do severnÍ.Afriky, kde pusobÍ jako misionář mezi
mohamédány a Židy. Na jeho popud zak}ádá kasti}ský .a aragonský král .rátuu dvě koleje
v Muricii
a Tunisu. V těchto kolejÍch se měí'i
brat'ři vzdělávat v .arabšt'ině, -hebre j štině
a přeclevŠÍnsi osvojit znalost koránu pro
plodný dia}og s islámám.
. teologické,
$ajnund se snaŽÍ řešit' jak otázky právnÍ
t'ak
ekumenické iát<o i sociáln:..
v této oblasti řešÍ snad
nejpalčivějšÍ
12,

problén své doby, F to je situace na]aLýcrl
křestanů Maury. Spolu se sv. Petrem Nolaskem
zakládá 'řád Panny Marie de Mercedes na vykupování zajatců.
Po těŽké,práci umÍrá v Barceloně'roku
1275 téměř stoletý.
za.svatého bý1 proh1ášen papeŽen Klementem vlÍr. 29. dubna 1601
BI. Jindřich

Suzo

Mystik, teolog, jedeh z největšÍch muŽg
dominikánské rociny a německého národa xrv.
sto1etÍ.
PatřÍ mezi tro]ici duchovních následovnÍkůvelkého kazatefe itatského původu venterina z Bergama spoJ.u s Eckhartem a Taulérem.
Údaje o jého životě se dovÍdáme z jeho
.
v1astnÍbo Životopisu, který se nám dochoval
díky diplomacii AlŽběty Stáglinové, nebot bez
autórová vědocÍ pořÍdila jeho opis. Tak dnes
víne o bl. Jindřichovi vše, co povaŽoval ve
svém Životě za důleŽité.
Do klášteral vstupuje ve dvanácti ]etech.
Nakolik 1et Žije klidnýn a spokojeným Životem, ve srovnání s nás1edujÍcírni let'y mŮŽen]e
řÍci vlaŽně. oko1o osmnácti let přicházÍ
v jeho Životě ve1ká změna. Jindřictr se oddává
mnohým kajícímskutkttm, v nichŽ vytrvá pomalu

leL. Ve své přirozenosti je velmi
Patnáct
jemný a citIivý. KdyŽ hodnotÍ výs]edek tohot'o
obdobÍ, píševe svém Životopise o zpust'ošené
přirozenosti.
v nás}edujÍcÍ ŽivotnÍ pouti rnu ponáhá
Mistr Eckhart' který se stává jeho zpovědníkem. Zbavuje jej .vnitřnÍch skleslostÍ a trýznÍ. D1ouhé modlitby a mystické vytrŽenÍ rnu
dáva.jÍ Poznat jeho posIánÍ. Po vzoru zakladatele odchází kázat. ProcházÍ jiŽním Něrneckem,
A}saskem, Porýním a švýcarskem. Všude, kam
přichází, zdorazňuje úsilÍ ŽÍt jen pro Boha,
znalost nauky a boj Proti hřÍchu. ZaěínajÍ
jej však potkávat mnohé zko\tšky. Je otřesen
odchodem své rodné sestry zlkláštera, je pomIouván a nakonec obviněn, že je otcem dÍtěte.
Miluje Pannu Marii 'a tato láska ho vede
k úptě ke všem Ženám. Láska
k Bohu, k Panně
uarli, trpěIivost, pokora' a touha po spáse
všech dušÍmu přináší úŽasný vnitřní nír.
Do tohoto obdobÍ spadá sepsání jeho
vlastnÍho Životopisu, kniny o věčnéMoudrosti, o pravdě a malá sbÍrka dopisů, které sán
uspořáda1
' UmÍrá v klášteře v U]-mu 25. ledna 1366.
Za blalroslaveného jej proh1ásiI 22.' dubna Řehoř xVÍ
Připravil Lukáš
i

Došlo po uzávěrce

:

sv. Jiljí sděluje :
8.L2. o slavnosti Panny }íarie poěaté bez poskvrny dědiěného hříchu
sLoŽí sestra Pavla z Institutu kontemplativnÍch sester žijícÍch
ve světě /dům Lysolaje/ věčnésliby.
L2.L2. v 1945 pokraěuj" .ý*ro= llVýklad liturgie" 'lP. odilo Štámpach/
Konvent u

přednáškou: obětní ěást mše sv.

6.L2. a 2O.L2. v t945 pokraěují'přednášky P. oorninixá Duky:

Geneze

VýkJ.ad

29.L2. bude v souvislosti se zahájením 4. roku DDo znovu posvěcena
kaple bl. Zdíslavy
Redakce vyprošuje všem ětenářůn požehnanévánoění svátky.
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