4. listopad 2003

číslo 10

ročník IX

Jako nový asistent LSSD Plzeň se jistě nemusím
představovat. Již jednou jsem tento úkol v řádu přijal. Nové je jen
jmenování.
Co si od svého úkolu slibuji, co od LSSD očekávám? Pouze
to, co vyjadřuje sám název služby – chci jen asistovat. Tedy
nechci převzít zodpovědnost za život LSSD v Plzni. Chci jen
asistovat při tom, aby LSSD v Plzni našlo své místo v životě
církve a ve službě bližním v duchu sv. Otce Dominika.
Jako program si může LSSD vzít heslo řádu v jeho znaku –
laudare, benedicere, prædicare (chvalte, žehnejte, kažte!). Co si
pod tím představuji a jak vidím možnost žít toto heslo, chci ve
třech přednáškách vyložit o exerciciích 15. 11. 2003 v Dobřanech. Doufám též, že i LSSD mi pomůže více pochopit tato slova
a jak je uvést do života.
O. Prokop O.P.
Váš asistent
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Zpráva z říjnové volební schůzky
Sešli jsme se 7. října v počtu 13, později 14 oprávněných
voličů. Volili jsme 5 členů rady. Volba byla tentokrát čtyřkolová,
v prvním kole byla zvolena sestra Zdislava Švarcová a bratři
Vincenc Horáček a Jakub Brůha, ve druhém a čtvrtém kole byly
zvoleny sestry Adelaida Holubová a Judita Šmolíková.
Poté se rada odebrala k volbám moderátora, jímž se stal
bratr Vincenc Horáček, který jmenoval svým zástupcem bratra
Jakuba Brůhu.
Protože bratr Jakub současně rezignoval na funkci
novicmistra, po dohodě s radou jmenoval otec Prokop do této
funkce sestru Zdislavu Tvrdíkovou.
P. S.
Moje drahé sestry a drazí bratři, chci Vám poděkovat za
důvěru, kterou jste mi projevili, i když teprve čas ukáže, zda jste
volili správně. Přiznám se, že jsem velmi váhal přijmout takovou
zodpovědnost, ale vzhledem k jednoznačnosti volby jsem se
nakonec neodvážil říci ne.
Již jsem některé z Vás „zaúkoloval“ osobně, ale prosím
všechny touto cestou o modlitbu. Doufám, že se za mě
přimlouvá i sestra Norberta, která mě do Řádu přijímala a na
kterou jsem si velmi intenzivně vzpomněl při přebírání archivu
našeho MS.
Hned po volbě jsem poděkoval i sestře Kateřině, ale teprve
v archivu zjišťuji, co všechno pro Řád a naše MS udělala a dělá,
tak ještě jednou opakuji díky a doufám, že tím její práce nekončí.
Chtěl bych právě s pomocí Kateřiny a Vás všech pokračovat
v pomoci v knihovně. Zde jsem ovšem v nevýhodě, jak víte,
nejsem místním farníkem a mám to „trochu z ruky“. Tak budu
spoléhat v této věci právě na Vás – místní.
Na schůzkách jsme už začali sadu sebevzdělávacích
„přednášek“ a chci zde připomenout Vaše souhlasné kývání na
podílení se na tomto programu.
Rád bych, aby se na schůzkách udržela alespoň
příležitostná četba některé lekce z liturgie hodin o některém
řádovém světci toho měsíce.
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Myslím, že bychom chvilku mohli na schůzce věnovat i
církevním dokumentům, jako první mě napadá apoštolský list
Jana Pavla II. Růženec Panny Marie; dalším návrhem by mohly
být třeba Akta generální kapituly; to ovšem berte jako návrh,
který se neobejde bez někoho, kdo se ho ujme.
Bodem vzájemné spolupráce členů by měly být tyto Dopisy:
toto číslo vytvářím až na úvod o. Prokopa sám a rád bych, aby to
tak napříště nebylo. Vždyť právě prostřednictvím Dopisů se
můžeme – ač roztroušeni po diecézi – poznávat, informovat,
žádat o modlitbu atd. Proto prosím o příspěvky na níže uvedené
adresy. A to i (zejména) členy, kteří se nemohou z nějakých
důvodů dostavovat na schůzky.
Hlavně ovšem bych se chtěl vrátit ke dvěma prastarým
řádovým zvykům laických bratrstev sv. Dominika. Prvním je
pravidelná četba řehole (v našem případě Stanov LSSD a
Partikulárních směrnic LSSD a některých částí řehole sv.
Augustina) a druhým je modlitba za mrtvé. Vím, že za zemřelé
členy se společně s celým Řádem denně modlíme, ale chtěl
bych alespoň při našich schůzkách vzpomenout přímo členy
našeho MS, neznámé i známé.
Právě zjišťuji, že jsem místo krátkého poděkování napsal
dlouhý „akční program“. Nemračte se za to na mě, ale berte to
jako nabídku mé služby pro Vás.
V Kristu, Marii a sv. O. Dominiku Váš Vincenc
Slibované adresy (posílejte, prosím, příspěvky, náměty,
zkušenosti, prosby, výtky i prosby o modlitby):
e-mail:

j.horacek@centrum.cz

nebo:

Jan Horáček
Sadová 10
352 01 AŠ

tel. (pevná linka):

354 528 968

tel. (mobil):

777 296 954
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Přejeme hojnost Božího požehnání:
Zdislavě Proškové

(1.10.)

Otilii Pánkové

(7.10.)

Jakubu Brůhovi

(9.10.)

Augustinu Nečasovi

(13.10.)

Zdislavě Hlaváčové

(4.11.)

Anunciátě Pirnerové

(25.11.)

Martinu Aulovi

(30.11.)

 ZPRÁVY 
V sobotu 8. 11. 2003 se koná setkání dominikánské rodiny
v Hradci Králové, na které jedou i zástupci našeho MS,
informace nám podají na prosincové schůzce.
V sobotu 15. 11. 2003 se konají rekolekce našeho MS pod
vedením otce Prokopa OP. Místo konání: fara Dobřany.
Odvoz provedeme po dohodě auty od kláštera.
Podle Partikulárních směrnic máme každoroční duchovní
cvičení jako povinnost, měla by být dvoudenní a společná. Berte
tedy tyto rekolekce jako minimalizovanou nabídku a buďte na
nich v hojném počtu vítáni!
Setkání Rady 2. 12. 2003 v 15:30 hod.
Příští schůzka MS bude 2. 12. 2003 od 16 hod.
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