2. prosinec 2003

číslo 11

ročník IX

Advent
Domníval jsem se, že nejvýstižnějším příkladem adventního
očekávání jsou děti. Tak se bezelstně těší na Vánoce. Asi tak
bychom se my měli těšit na setkání s naším Pánem a Bohem.
Netěšíme se, protože jsme příliš zabydlení ve světě. Více
milujeme to, co jsme si nashromáždili, než Boha.
Adventnímu očekávání však více odpovídá očekávání našich
maminek. Když jim připomeneme Vánoce, pak se hroutí při
myšlence nad množstvím povinností a úkonů, které je před
štědrovečerní večeří čekají. Jsou si vědomy, že průběh Vánoc je
odvislý od jejich námahy a péče, a přesto ji dobrovolně
podstupují.
Neměli bychom jen nečinně čekat (i když s láskou
a radostí), ale i my bychom měli přijmout to, co tomuto příchodu
předchází a co bude přicházet. Naše budoucnost (i ta u Boha) je
odvislá od naší přítomnosti, jak se připravíme. Blízká budoucnost
– například jak se zapojíme do života LSSD, je podoba
nejbližších příštích dnů. Pro vzdálenou budoucnost je důležité,
že nakolik bude Boží království už teď v našem srdci, natolik pak
máme jistotu, že budeme v Božím království i navěky.
V tom je adventní očekávání vlastní (oproti postnímu) –
nekonáme pokání za spáchaný hřích, ale zaměříme se na
současnost s vědomím, že má dopad na naše setkání s Pánem,
naší láskou, abychom se i my jemu zalíbili.
O. Prokop O.P.
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Setkání Dominikánské rodiny 8. 11. 2003
Milé sestry a bratři, v sobotu 8. 11. se uskutečnilo již třetí
setkání Dominikánské rodiny v Hradci Králové. V modlitbě k andělům
strážným jsme absolvovali cestu v pohodlném autě našeho moderátora Vincence Horáčka. Za pěkného slunečného počasí, které nás
provázelo po celý den, jsme dorazili do Hradce Králové, kde se
nachází katedrála sv. Ducha. Zde jsme se mohli pod křídly biskupa
Dominika Duky sejít ze všech větví Dominikánské rodiny.
Po duchovním obohacení jsme se přemístili do Nového
Adalbertina, kde jsme posilnili svou tělesnou schránku a sešli se se
svými blízkými přáteli.
Po úvodním slovu otce provinciála Alvareze Kodedy jsme
vyslechli přednášku bratra Štěpána Filipa na téma „Mariánská úcta“.
Připomněli jsme si tak ukončení růžencového roku a putování Panny
Marie Fatimské v Čechách. Zamysleli jsme se nad otázkou, proč
Pannu Marii tolik vzýváme, i když se o ní v Bibli tolik nepíše. To, co se
o ní píše, je však hluboké. Např. o zvěstování v Lukášově evangeliu,
dále v Sf 3,13 či Zach 9,9. „Milostiplná“ je vlastní jméno, Boží milost
neruší naši svobodu, nýbrž ji posiluje. Panna Maria se raduje
z důstojnosti, které se jí dostává, a zároveň se cítí nehodná (naplněná
Boží bázní). „Služebnice Páně“ je Její další jméno. Úcta, s jakou
Pannu Marii vzýváme, se nedá srovnat s tím, čeho se Jí dostalo od
Boha.
Otec Pavel Mayer, který setkání moderoval, nás dále seznámil
se zprávami z Dominikánské rodiny, připomněl, že Kazatelské
středisko je srdcem Dominikánského řádu.
Modlitbou Anděl Páně a sextou jsme ukončili dopolední část.
Po dobrém obědě a přestávce jsme s elánem pokračovali
zprávami z provinčních zařízení. Při nich jsme si připomněli výročí
bratří a sester. Poté následovalo rozdělení do čtyř skupin: 1. skupina –
Růženec a duchovní život v rodině, 2. skupina – Identita a poslání
Dominikánské rodiny, 3. skupina – Církev pod tlakem státu, 4. skupina
– Mezinárodní hnutí dominikánských dobrovolníků. Tento blok jsme
ukončili nešporami, modlitbou Salve Regina a Loretánskými litaniemi.
Po večeři nastal čas loučení. Ti, kteří mohli ještě zůstat, se
zúčastnili dominikánského klubu. Po celý den byla možnost shlédnout
panely s fotografiemi ze života Dominikánské rodiny, byla zde možnost
zakoupit duchovní literaturu, kterou připravila a propagovala sestra
Imelda Fuchsová z nakladatelství Krystal.
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Venku již byla hluboká tma, když jsme se shodli na tom, že je
čas vrátit se domů. Na zpáteční cestě, která probíhala pěkně
a bezpečně, s námi jel otec Cyril, což nám bylo všem milé. Vrátili jsme
se plni dojmů a zážitků. Celé setkání proběhlo v přátelském duchu.
Mimochodem, už se na další setkání, dá-li Pán, těším.
sr. Zdislava Švarcová
DVI - Dominican Volunteers International
Do Hradce Králové na setkání dominikánské rodiny přijela také
sestra Veronica Rafferty OP z kláštera Santa Sabina v Římě, aby
získala přímou aktivitu nebo sympatie k dílu zrozenému v r. 2000.
Jedná se o Mezinárodní hnutí dominikánských dobrovolníků
s pracovním nasazením v komunitách v pro nás exotických krajinách,
často zmítaných válečnými konflikty a chudobou (Chile, Salvador,
střední Afrika...).
Zájemce musí být starší 21 let, bez závazků, se schopností
přizpůsobit se místní kultuře, znát potřebný cizí jazyk (světový), žít
dominikánskou spiritualitu, počítat s délkou pobytu minimálně 1 rok.
Do centra je potřebné zaslat informace o sobě, charakteristiku,
schopnosti, vzdělání; žadatelovy možnosti jsou posouzeny a přiřazena
příslušná profese. Pak přichází psychologická a jazyková příprava.
Dobrovolníky se stali již lidé z mnoha států, mladí i důchodci.
Podrobnější informace naleznete na internetové adrese
dvi.op.org, kontakt na dobrovolnické centrum: dvi@curia.op.org
sr. Judita

Rekolekce
Na svátek sv. Alberta Velikého – v sobotu 15. 11. – jsme pod
vedením O. Prokopa byli obdarováni. Snad mluvím za všechny, když
řeknu, že se jednalo o velmi příjemné setkání. A to jak v tělesné
dimenzi – setkání se sestrami a bratry, prohlídka obou dobřanských
kostelů, kouzelnické umění bratra Jakuba v kuchyni – tak i v duchovní
dimenzi – setkání s heslem Řádu, možnost usebrání a přípravy na
nadcházející nový církevní rok.
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Škoda jen, že na tak exkluzivním podniku byla tak malá účast.
Pro ty, kdo museli oželet svou přítomnost uvádím aspoň pro představu
a pro namlsání k příštím rekolekcím program:

✔
✔
✔
✔
✔
✔

9:00 – mše sv. s ranními chválami + první promluva „Laudare“
10:30 – druhá promluva „Benedicere“
12:00 – „Anděl Páně…“ + modlitba během dne + oběd
14:00 – třetí promluva „Prædicare“
16:00 – „Konference“
17:30 – Večerní chvály

Přílohou Dopisů je text Františka Saleského „Různé způsoby
zbožnosti“, který byl zmiňován v jedné přednášce.
Ještě jednou chci touto cestou poděkovat fr. Jakubovi a hlavně
o. Prokopovi za nádherný den plný duchovních zážitků. Rád bych,
abychom se pokusili si v Dopisech sdělit plody těchto rekolekcí, jak
jsme je prožívali v následujících dnech – prosím účastníky o příspěvky.

Vincenc
Hereze
Cílem této rubriky je souhrn našich minipřednášek
o herezích. Prosím o obezřetnost při čtení, protože je velmi
(aspoň pro mne) těžké a ošemetné toto téma „přednášet“, natož
z něj dělat stručný výtah. Berte minulé i následující minipřednášky (a jejich stručné souhrny v Dopisech) spíše jako
pobídku k dalšímu studiu. Nechť nás Duch sv. uchrání, abychom
kázajíce o bludech nekázali bludy.
Prvním tématem byl úvod o HEREZÍCH, tj. bludech. Řecký
termín hairesis znamená výběr. Heretik vybírá dílčí pravdu či
pravdy z organického celku učení a takto izolovaně ji nesprávně
chápe nebo popírá. Herezi jsme rozdělili na formální (vzniká
nesprávností myšlení) a materiální (vzniká nedostatečnou
znalostí věci). Dále jsme zmínili i možné rozdělení hereze na
vnitřní (ponechána pro sebe) a vnější (již právně postižitelný
delikt, heretik již nemá plné společenství s Církví). S tím souvisí
termín schizma, tedy rozkol jednoty, tj. stav, kdy se pokřtěný od4
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mítá podřídit papeži nebo žít ve společenství s těmi, kdo se
papeži podřizují.
Tématem druhým byly TROJIČNÍ HEREZE.
První skupina překračuje hranice pravověrnosti směrem ke
zdůraznění jednoty Boží na úkor Trojice. Jde o monarchismus,
pro který je Bůh pouze Otec. Dále modalismus =
sabellianismus, který rozlišení Osob omezuje na rozdíl mezi
způsoby jednání nebo projevů Boha. Další je odnož modalismu –
patripasianismus, pro který jediná Božská osoba – Otec se stal
člověkem a trpěl pod jménem Slova.
Druhá skupina trojičních herezí zdůrazňuje Trojici na úkor
jednoty. Je to především subordinacianismus, který lze shrnout
do tvrzení Syn je zapříčiněný Otcem. Jedná se o nejstarší omyl,
zpočátku způsobený nevyvinutou teologickou terminologií (zde
se projevil kladný vliv herezí – donutí nás studovat a precizovat),
později jde však již o systematickou herezi. Nejvypracovanější
odrůda tohoto bludu se podle kněze Aria (256-336) nazývá
arianismus. Podle něj Slovo a Duch sv. jsou Boží tvorové, tedy
„nižší bohové“. Jde tedy i o formu monarchismu, současně se
jedná i o blud kristologický a narazíme na něj ještě příště. Tato
hereze vedla až ke svoláni Nicejského koncilu (325), který
vyhlašuje dokonalou rovnost Trojice a zavádí pojem
„soupodstatný“. I poté však pokračují spory o interpretaci tohoto
termínu, až sv. Basil vyjadřuje ve 4. stol. to, v co Církev vždy
věřila: „jedna podstata ve třech osobách“.
Vincenc

Literatura k dalšímu studiu:

 Katechismus katolické Církve, Zvon Praha 1995
 Rahner, Vorgrimler: Teologický slovník, Zvon Praha 1996
 Nicolas: Syntéza dogmatické teologie I. – Bůh v Trojici, Krystal OP
Praha 2003
 Pospíšil: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel,Krystal OP Praha 2002
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Vyprošujeme hojnost Božího požehnání:
Rád bych v této rubrice uváděl výročí, která proběhnou vždy v období
mezi schůzkami. Prosím o shovívavost, pokud na někoho zapomenu,
chvíli bude trvat, než doladíme „zásobárnu“ dat. Prosím všechny
členy, aby se věnovali modlitbě za zde uvedené sestry a bratry.
Narozeniny
Terezie Pázralová 27.12.1930
† Kolumba Věra Mrázová
11.1.1919
Judita Šmolíková
13.1.1954
Vincenc Horáček
13.1.1965
Časné sliby
Martin Aul
Markéta Aulová

Věčné sliby
Martin Aul
Markéta Aulová
Tomáška Srbecká

12.1.1990
12.1.1990
12.1.1992

Svátek
Otilie Pánková
Adelaida Holubová
Kateřina (Ricci) Jandová

31.12.1986
31.12.1986

13.12.
16.12.
4.1.

 ZPRÁVY 
Příští schůzka MS bude 13. 1. 2004 od 16 hod.

Všem čtenářům Dopisů přeji
požehnané a s Bohem spjaté
prožití Adventu
a pravou radost z Narození našeho Pána!
Vincenc
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