23. září 2003

číslo 7

ročník IX.

Dominikán studuje
Studium, určené ke spáse duší, bylo, díky duchu
sv. Dominika hluboce zasazené do cíle řádu i do
běžného života řehole. Světec sám vodil bratry
do největších studijních metropolí Evropy, aby
se mohli připravit na své poslání. „Naše studium
má svrchovanou měrou směřovat hlavně a se
zanícením k tomu, abychom mohli být užiteční
duším bližních.“
Studium v rámci řehole nejsou pouze roky
učení, ale studium patří ke kontemplativní
dimenzi našeho dominikánského života, je jeho
důležitou součástí. Na prvním místě kontempluje
Boha a Boží díla, kde se teologická moudrost
přichází podělit s Božím darem moudrosti o lásku
Boha a Božích děl, a svatou radost v kontemplaci
jejich plnosti.
Naše konstituce poukazují na kontemplativní
dimenzi studia tím, že ho nazývají meditací
nekonečné Boží moudrosti. Odevzdat se studiu
znamená odpovědět na povolání „zdokonalovat
lidské hledání pravdy“. Dá se říci, že se naše
řehole zrodila z této lásky k pravdě a z přesvědčení, že muži i ženy jsou schopni poznat
pravdu. Od počátku byli bratři inspirováni touto
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odvahou sv. Dominika, který je povzbuzoval
k tomu, aby byli užiteční duším skrze intelektuální soucit, tím, že se s nimi budou dělit
o „milost pravdy“. Jordán Saský mluví o tom, že
sv. Dominik měl schopnost prohlédnout skryté
jádro mnohých těžkých otázek jejich doby „díky
pokorné inteligenci srdce“.
Studium je tedy spojené s milosrdenstvím
(soucitem), které nás pohání, abychom hlásali
evangelium Boží lásky k světu a důstojnost,
která z této lásky pramení.Naše studium nám
pomáhá vnímat lidské krize, potřeby, touhy a
utrpení jako naše vlastní. Cítíce nepokoj našich
časů,
obzvláště
nepokoj
týkající
se
naší
způsobilosti vůči pravdě, a vidíce mnohá ponížení lidského života – jako našeho vlastního, a
přece přinášejíce do světa důvěru evangelia
spolu s jeho průvodním požadavkem spravedlnosti
a pokoje, má dominikánské studium být příznačné
hábitem poníženosti a důvěrou v poslání církve,
bránit důstojnost hlásanou ve stvoření a ve
spasení. To vše pomáhá dělat víru uvěřitelnou
v našich
všedních
dnech.
Tímto
způsobem
dominikánské studium může a musí sloužit.
Mnohočetná krize lidské důstojnosti je i
krizí týkající se Boha. Uchopit spojení mezi
těmito dvěma krizemi patří k dominikánskému
studiu. Sleduje, kde naše ztráta Boha vede
v konečnému důsledku ke ztrátě lidské důstojnosti. Proto je nemožné pro dominikánské studium
zanedbávat základní otázky týkající se Boha,
dějin spásy a nebo konečné pravdy o stvoření,
jako
jsou
otázky
týkající
se
pokoje,
spravedlnosti a povinností, ke kterým nás vede
evangelium. V důsledku toho je dominikánské stu2
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dium poznamenané
dialogem a
spoluprací při
hledání pravdy. Aby dominikánské studium bránilo
důstojnost stvoření v naší době, snaží se
pamatovat na utrpení a nepravosti minulosti a
bohatství a úspěchy těch, kteří šli před námi.
Tato tradice je živá a má co přinést dnešní
době. Stojí na základních filozofických a
teologických principech: pochopení mravnosti
v rámci ctností a růstu v ctnostech, dobroty
celého stvoření, důvěra v rozum a úloha diskuse,
štěstí ve vidění Boha jako našeho osudu a pokory
s ohledem na Boží tajemství. Tato tradice má
nesmírnou důležitost ve světě, který je často
pokoušený intelektuálním pesimismem, nedostatkem
důvěry.
Tak jako milosrdenství, které rozvíjí, je
dominikánské
studium
permanentním
způsobem
života, živeným kontemplativními a společnými
zdroji. Cílem řehole není vytvářet (produkovat)
intelektuály, ale formovat kazatele, kteří mohou
hlásat evangelium na rozličných hranicích našeho
moderního
světa.
Od
svého
počátku
řehole
nebojácně
podporovala
spiritualitu
dialogu.
Výzvy k dialogu nikdy nebyly větší než v dnešním
pluralistickém světě. Dnes nás volá svět,
abychom v první řadě vytrvali v dialogu mezi
církvemi,
který směřuje
k jednotě Kristovy
Církve. To v první řadě vyžaduje přezkoumání
svědomí a očištění vzpomínek.
(převzato z Akt generální kapituly
v Providence)
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Přejeme hojnost Božího požehnání:
fr. Jaromíru Inocenci Starému

(9.7.)

s. Boženě Tomášce Srbecké

(3.8.)

s. Marii Kateřině Jandové

(17.8.)

s. Ludmile Kláře Vídeňské

(20.8.)

s. Zdeně Adelaidě Holubové

(25.8.)



ZPRÁVY



Setkání Rady odpadá!
Příští schůzka MS bude 7. 10. 2003 od 16 hod.
Schůzka bude volební, a proto
žádám všechny ty z vás, kteří
máte volební hlas (tedy sliby
a chodíte pravidelně na
shromáždění, abyste přišli).
DOPISY - informační měsíčník laiků O.P. Pouze pro vnitřní potřebu. Vydává Laické
sdružení sv. Dominika Panny Marie Růžencové, Jiráskovo nám. 30, 301 54 Plzeň. Odpovědná
redaktorka s. Ladislava Kateřina Hyláková O.P.; sazba a tisk Michal Banýr. Výrobní náklady
na jeden výtisk 6 Kč. Příspěvky, prosím, zasílejte na výše uvedenou adresu. Redaktor si
vyhrazuje právo příspěvky upravovat a krátit.
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