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číslo 5

ročník X

Nejspíš všichni prožíváme s naší společností vstup do Evropské unie.
Nemůžeme ignorovat, čím společnost žije. Jsme však společnosti dlužni
ukázat správný postoj k dané skutečnosti. Tak naplníme své prorocké
poslání, které jsme přijali na křtu.
Předně je důležité si uvědomit, že jsme nikdy v Evropě nepřestali svou
polohou být, avšak vlivem historických a politických vlivů jsme ztratili
možnost Evropu ovlivňovat a ani my jsme nebyli Evropou (v dobrém či zlém)
ovlivňováni. To by se mělo do budoucna změnit.
Mnoho lidí očekává, co nám to přinese. Rádi by ze společenství
evropských národů těžili ve prospěch svého blahobytu, ale ti budou nejspíš
zklamáni stejně tak jako ti, kdo do manželství vstupují jen s očekáváním, čím
je partner obohatí. Takové manželství je už v základu nemocné a
předurčené k zániku.
Ptejme se tedy, co můžeme evropskému společenství nabídnout. Možná naši zkušenost s totalitou, možná zkušenost, jak rychle
společnost bez křesťanských základů pustne a ztrácí pevné morální základy.
Napadá mě světec nám tak blízký s podobnou zkušeností jakou
prožíváme my. Připomínáme si ho právě při vstupu do evropského
společenství - je to Pius V. On sám vyprovokoval reformu liturgie a breviáře.
Co to znamená, víme z vlastní zkušenosti z reformy II. vatikánského koncilu.
Kolik zmatků, kolik odporu a zpochybnění autority církve to přineslo v dnešní
době a jak to asi prožívali lidé doby Pia V. Společnost však také cítila
nutnost se semknout proti nebezpečí islámu, které bylo v jeho době možná
aktuálnější než dnes. Jaké metody použil? Neodmítal ty světské, nebrojil
proti vojenskému odporu, ale podepřel jej modlitbou růžence.
Snad i dnes je na místě, abychom politické a ekonomické snažení
podepřeli modlitbou růžence. Bůh na přímluvu P. Marie jistě naše snažení
zhodnotí svým požehnáním a zabrání škodám, které by utrpěli lidé.
P. Prokop

Stálá formace
Dodatek k breviáři
Rozvržení žalmů pro jednotlivé dny v pozvání k modlitbě:

neděle, svátky - Žalm 94 (95)
pondělí, čtvrtek - Žalm 66 (67)
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úterý, sobota - Žalm 99 (100)
středa, pátek - Žalm 23 (24)
Judita
Dnes nás bratr Jakub poučí v přednášce na téma »Eucharistie«. Jako
„předkrm“ uvádíme úryvek z článku »Zázrak Eucharistie«, který vyšel v I.
ročníku Dopisů 12. 5. 1995.

… „Lid si přeje znamení“, a to často i skutečná, soukromá zjevení,
ať už pravdivá nebo pochybná, protože chtějí dotyk, pevný dotyk
tajemství. Ale zůstávají jako slepí k tomu, co je známé dávno a děje
se každý den, k zázraku, který by měl změnit naše srdce až do dna a
probudit svět k novému životu; je to zázrak Eucharistie.
A přece! Když vidím, jak se řady lidí blíží při mši sv. ke stolu
Páně, roste ve mně jistota, že nejsme docela ztraceni. Někdy mne
přímo drtí tajemství Boží lásky, která s námi zůstane až do skonání
světa; jeho trpělivost, s níž se k nám blíží přes všechny naše
nepozornosti a neschopnosti se otevřít.
Tak veliká láska, která je raději „posmívána od lidí“, zejména od
nevěřících, než aby nás opustila v temnotách naší doby; než by
opustila ty, kteří v ni věří. A tak se mi stává, že cítím velikou lítost nad
sebou a námi všemi, kteří prožíváme zázrak při každé mši sv., když
zazpívají slova proměňování a kdy kněz zvedá Tělo a Krev Páně nad
naše hlavy. Bratři a sestry, musíte mi pomoci, musíte si navzájem
pomáhat, aby tento každodenní zázrak nás přivedl blíže k Božímu
království svou pokorou, láskou a pomocí bližním. Měli bychom
přispět k tomu, aby rostla touha v lidech po doteku zázraku, který je
na dosah jejich rukou a srdcí.
sr. Norberta
Hereze V.
Se svolením o. Cypriána OP otiskujeme následující přehled:

Všeobecné církevní koncily
1

I. NICEJSKÝ

325

2

I. CAŘIHRADSKÝ

381
2

proti Ariovi - Syn Boží je
Bůh a téže podstaty s Otcem
proti Macedoniovi - božství
Ducha svatého
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3

EFEZSKÝ

431

4

CHALCEDONSKÝ

451

5

II. CAŘIHRADSKÝ

553

6

III. CAŘIHRADSKÝ

680

7

II. NICEJSKÝ

787

8

IV. CAŘIHRADSKÝ

9

I. LATERÁNSKÝ

1123

10

II. LATERÁNSKÝ

1139

11

III. LATERÁNSKÝ

1179

12

IV. LATERÁNSKÝ

1215

13

I. LYONSKÝ

1245

14

II. LYONSKÝ

1274

15

VIENNSKÝ

1311

869-870

3
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proti Nestoriovi - v Kristu je
jedna osoba (Božská);
Panna Maria se má tedy
nazývat Matkou Boží
proti Eutychovi a monofyzitům - jeden Kristus má
dvě přirozenosti
zavrhl bludy Origenovy;
proti nestorianismu
proti monothelétům - Kristus má dvě vůle a dvě činnosti
proti ikonoklastům - úcta ke
svatým a obrazům
proti patriarchu Fotiovi člověk má jen jednu duši, ne
dvě
potvrzení Vormského
konkordátu - shoda mezi
mocí církevní a světskou
proti Arnoldu z Brescie statky duchovních a jejich
spása
disciplinární opatření, klatba
albigenských
proti opatu Joachimovi a
albigenským; o Bohu Stvořiteli a o Nejsvětější Trojici
disciplinární; proti pohoršení vrchnosti
o sjednocení s rozkolnickými Řeky; Duch sv. z Otce
i Syna vychází
proti Beguardům - k vidění
Boha je nutné světlo slávy;
lidská duše je formou těla;
proti Janu Petru Olivio
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16

KOSTNICKÝ
FLORENTSKÝ

17
18

V. LATERÁNSKÝ

19

TRIDENTSKÝ
I. VATIKÁNSKÝ

20
21

II. VATIKÁNSKÝ
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proti 45 čl. Johna Wikliffa
a 30 čl. Jana Husa
1437-1439 o sjednocení s rozkolnickými Řeky; o očistci; o primátu papeže
1512-1517 o nesmrtelnosti lidské duše
proti bludům 16. stol.;
kánon knih Písma sv.;
1545-1563
o prvotním hříchu; o ospravedlnění; o svátostech
1870
konstituce o katolické víře
a o Kristově Církvi (neomylnost)
1963-1965 konstituce:
1414-1418

Lumen gentium
– věroučná o Církvi,
Dei verbum
– věroučná o Božím zjevení,
Sacrosanctum Concilium
– o posvátné liturgii,
Gaudium et spes – pastorální
o Církvi v dnešním světě;
dekrety:
Christus Dominus
– o biskupech,
Presbyterorum ordinis
– o kněžích,
Optatam totius
– o seminaristech,
Perfectæ caritatis
– o řeholnících,
Apostolicam actuositatem
– o laicích,
Orientalium Ecclesiarum
– o východních církvích,
Unitatis redintegratio
– o ekumenismu,
Ad gentes
– o misiích,
Inter mirifica
– o sdělovacích prostředcích;
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deklarace:
Gravissimum educationis
– o výchově,
Nostra ætate
– o nekřesťanských náboženstvích,
Dignitatis humanæ
– o náboženské svobodě

Patroni roku
Při minulé schůzce jsme narazili na neznalost dvou světců, neznalost sv.
Ludvíka částečně odstraníme, o bl. Anně se mi nepodařilo nic najít vyjma
následující zmínčičky v Životopisech svatých od I. Vondrušky. Pokud by
někdo vládl znalostí či literaturou o této světici, prosím, podělte se.

Bl. Anna Monteagudo
Narodila se roku 1602. Zemřela jako dominikánka 10. ledna 1653 v Peru.

Sv. Ludvík Bertrand
vyznavač (svátek 10.10.)
Původem Španěl, narodil se ve Valencii roku
1526. Pro lásku k řádové kázni byl nejprve
ustanoven novicmistrem, později (1562-1568)
byl poslán jako misionář Indiánů do Ameriky
(Kolumbie, Panama, Malé Antily).
Bůh žehnal jeho
práci a provázel ho četnými zázraky – mluvil jen španělsky, ale rozuměli mu všichni
(někteří tvrdí, že to byl zázrak, někteří tvrdí,
že to bylo tlumočníkem, kterého měl stále
s sebou), přežil pokus o otravu jedem, znamením kříže tišil bouři, hasil požáry a krotil
divou zvěř, pistole, kterou namířil proti němu jistý káraný šlechtic, se změnila v kříž…
Byl jedním z těch, kdo pozvedli hlas proti
hrabivosti svých krajanů a proti špatnému
příkladu, který dávali.
Byl jedním z těch, kdo pozvedli hlas proti hrabivosti svých krajanů a
proti špatnému příkladu, který dávali.

5

DOPISY Laického sdružení sv. Dominika

číslo 5 ročník X

Poslední léta života trávil v rodné Valencii v krutých bolestech vleklé
nemoci, které snášel s podivuhodnou trpělivostí.
Zemřel roku 1581 a Klement X. ho prohlásil roku 1671 za svatého.

Prosby o modlitby
… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za všechny matky a jejich rodiny
… za zdárný průběh cesty br. Vincence a spol. do Olomouce
na Provinční radu dne 14. a 15. května
… za průběh a plody Provinční rady LSSD

Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
Tomáš Mička
Zdislava Tvrdíková
Terezie Šašková
Vojtěch Hana

13.5.1933
13.5.1921
17.5.1927
29.5.1927

Časné sliby
Zdislava Švarcová
† Jana Růžena Krausová

29.5.1995
29.5.1995

Svátek
Judita Šmolíková
Vincenc (z Ferrary) Horáček
† Kolumba (z Rieti) Věra Mrázová
Zdislava Hlaváčová
Zdislava Prošková
Zdislava Švarcová
Zdislava Tvrdíková

5.5.
5.5.
20.5.
30.5.
30.5.
30.5.
30.5.

 ZPRÁVY 
Na svátek Panny Marie, Ochránkyně OP, v sobotu 15. 5. t.r. se
uskuteční v Olomouci Provinční rada LSSD. Naše MS bude
zastoupeno – viz prosby o modlitby.
Příští schůzka MS bude 1. 6. 2004 od 16 hod.
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