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číslo 1

Milena Norberta Koulová

Novoroční
Pozdě v noci
otvírám okno
je nevlídná studená
dlouhá zimní noc
Město svítí tisícem světel
Někdy praskne žárovka
jiné světlo zhasí lidská ruka
Ale jedno světlo
svítí nad městem
ve dne v noci
je soucitné
i když jsou lidé lhostejní
je věrné
i když nás někteří opustí
je laskavé
i když jsou mnozí bezcitní
hoří a volá
i ty kdo ho nechtějí
ani vidět ani slyšet
světlo Kristovo
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Hereze II.
Zopakovali jsme si (viz minulé Dopisy) a dokončili TROJIČNÍ
HEREZE.
Dynamický monarchianismus zvaný též adoptianismus
hlásá jednoho Boha, přičemž Krista vidí jako člověka, jehož
zbošťuje neosobní síla („Duch“) ve křtu nebo ve vzkříšení. Jedná
se vlastně o četbu Nového zákona z pozice (a „s klapkami“)
Starého zákona. Typickými vyznavači tohoto bludu jsou Svědci
Jehovovi.
Pneumatomachismus čili macedonianismus popírá
Božství Ducha sv. Tento blud vyvrací 1. konstantinopolský
koncil.
Triteismus je opačným extrémem sabellianismu – Trojici
pojímá jako tři bohy.
Příště se budeme zabývat koncily, které dosud probrané
a některé další hereze odhalili a odsoudili: 1. nicejský koncil
(A.D. 325), 1. konstantinopolský koncil (A.D. 381), Efezský koncil
(A.D. 431) a Chalcedonský koncil (A.D. 451).
Vincenc

Přílohy lednových Dopisů
Přílohy jsou tentokrát dvě:
1. Vzhledem k blížícímu se svátku sv. Tomáše Akvinského jsem
sestavil z různých úlomků, které se mi již delší dobu „povalují“
v počítači, kratičkou sbírečku modliteb a litanie, které se naši
předci (možná ještě někteří naši starší členové) modlili šest ne2

DOPISY Laického sdružení sv. Dominika

číslo 1 ročník X

děl před svátkem sv. Tomáše. Připočteme-li patnáctiúterkovou
pobožnost k sv. Dominiku, kterou jsme si již vydali před více než
dvěma lety, je vidět, že život měl dříve jiný rytmus. I přesto
myslím, že lze v těchto modlitbách i dnes najít podněty
k rozjímání, i když se je třeba nemodlíme v rytmu, pro který byly
sepsány.
2. Zejména pro lepší recitaci modlitby za zemřelé po noně na
našich setkáních budeme mít k dispozici lístek s touto tradiční
řádovou modlitbou a pro každého čtenáře Dopisů je jeden lístek
další přílohou – prosím, věnujte se této modlitbě s vážností,
která jí přísluší.
Obětujte ji nejen obecně za členy, příbuzné a dobrodince Řádu,
ale zvláště za zemřelé členy našeho Sdružení. Mnohdy je Řád
možná jediný, kdo se za ně (třeba i nám osobně neznámého
bratra – sestru) modlí. Mnohdy jsme možná jediní lidé, na jejichž
modlitby z očistce spoléhají. A možná není daleko doba, kdy
v jejich pozici budeme i my.
Vincenc
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Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
† Norberta Milena Koulová

19.1.1922

Monika Lhotáková

7.2.1936

Věčné sliby
Vojtěch Hana

28.1.1995

Svátek
Markéta (Uherská) Aulová

19.1.

Tomáš (Akvinský) Mička

28.1.

Tomáška (Akv.) Srbecká

28.1.

 ZPRÁVY 
Jistě jste si všimli, že toto číslo obsahuje dosti volného místa,
proto opakuji svoji žádost o Vaše příspěvky, včetně Vašich
námětů na společné modlitby. Děkuji všem, kteří tak učinili i těm,
kteří takto obohatí některé z příštích čísel!
Vincenc
Příští schůzka MS bude 10. 2. 2004 od 16 hod.
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