7. prosince 2004

číslo 12

ročník X

Advent který každoročně prožíváme nám připomíná, jeden
aspekt křesťanského života. To že jej slavíme jen čtyři týdny
před Vánocemi neznamená, že v našem životě očekávání
příchodu Ježíše Krista je určeno jen pro Advent.
Podstatou Adventu je uvědomit si svůj životní cíl a že se
k němu den ze dne přibližujeme.
Prvně tedy musíme jasně poznávat a uvěřit v cíl svého
života. Zaměřit se do Božího království, které přijde sice jako
zloděj, ale jistě jako další den. Advent nás tedy vybízí, abychom
byli bdělí, tedy abychom Krista očekávali kdykoli.
Advent nám připomíná, abychom upravili cestu. Co to
znamená? Cesta je komunikační prostředek usnadňující pohyb.
Cesta nás vede k cíli. Je mnoho cest a jsou si obyčejně
podobné. Známe tedy svůj cíl, toužíme po něm a podle něj
volíme správnou cestu, která skutečně k němu vede. Špatná
cesta nás od cíle vzdálí, protože budeme bloudit a bez touhy po
cíli nepřekonáme překážky na cestě.
Představme si to jako cestu do kostela. Tento příměr není
odtažitý. Vede nás z všedního prostředí domova do kostela,
který nám svou krásou má připomínat Boží království. Proto je
tak vyzdoben, proto září nejen užitkovým světlem, ale i světly
svící. Také, než vyjdeme, volíme mezi nejkratší a nejsnadnější
cestou. Na nejkratší cestě mohou být překážky, nebo si cestu
urychlíme dopravním prostředkem.
My jsme si zvolili zrychlenou cestu (již ověřenou sv.
Dominikem a bratry a sestrami našeho řádu) do Božího
království. Oni i všichni světci byli ženami a muži adventního
života. Byli zaměřeni do Božího království a celý jejich život byl
přípravou na setkání se Spasitelem.
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Pozor však, tato cesta může být pro nezkušené zavádějící.
Světci (i naši) byli sice zaměřeni do Božího království, ale
neměli klapky na očích. Věděli, že pokud jsou v tomto světě
jsou na cestě kde mají své poslání. Všichni, i když byli zcela
zamilováni do Boha, neztráceli zřetel na prostředí v němž žili a
dokázali pomáhat lidem kolem sebe. Byli vnímaví na to co bližní
potřebuje.
Znali svůj cíl a věděli, že k cíli se musí jít ve společenství
s bližními kamenitou cestou. – „Cokoli jste učinili, (neučinili)
jednomu z těchto nejmenších, mně jste učinili (neučinili)!“ To je i
naše poslání: Znát, zamilovat se a toužit cíl našeho života, ale
nezapomenout na bližního, nezapomenout na naše poslání.
P. Prokop
Stálá formace
Věroučná konstituce o Božím zjevení Dei verbum.
Setkání Dominikánské rodiny v Hradci Králové
Dne 27. listopadu jsme se společně se sestrou Juditou
zúčastnily setkání Dominikánské rodiny pod záštitou provinciála
Alvareze Kodedy OP pořádaném ve spolupráci otce biskupa
Dominika Duky OP. Setkání moderoval otec Pavel Mayer OP.
Sešli jsme se v Katedrále Svatého Ducha, kde nás přivítal otec
biskup, který zároveň sloužil mši svatou za poděkování Panně Marii,
že jsme jako řád pod Její ochranou. Poté jsme byli pozváni do
Nového Adalbertina na občerstvení. Po úvodním slově provinciála
Alvareze Kodedy následovala přednáška Tomáše Jana Machuly o
Božím slově, kde bylo mimo jiné připomenuto, že Boží slovo je třeba
hlásat, neboť je to odkaz svatého Dominika a musí být vázán na
tradici a učitelský úřad ve společenství Božího lidu. Ve zprávách z
Dominikánské rodiny, které nám za laické sdružení oznámil zástupce
moderátorky (která se nemohla zúčastnit, protože se dosud zotavuje
po nemoci, ale jsme rádi, že se jí daří dobře) Jan Jáchym Beneš,
jsme se dozvěděli, že vznikla dvě nová sdružení ve Znojmě a
v Hradci Králové.
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Vyzval nás k modlitbám za novou sílu pro moderátorku laického
sdružení a za její volbu, která se bude konat 16. dubna 2005.
Za řeholní institut rozjímavé sestry nám přednesla smutnou
zprávu o své vážné nemoci (roztroušené skleróze) Terezie
Eisnerová. Komunita se díky této nemoci zmenšila na dvě sestry.
Tato zpráva mě hluboce zasáhla, sestru Terezii budeme vídat jen
v civilu, nemoc jí brání nosit hábit. Proto vás prosím o modlitby za její
uzdravení.
Vzpomněli jsme i na ty, kteří nás předešli na věčnost. Jak jistě
víte, patří mezi ně i Jiří Maria Veselý.
Po několika dalších vyčerpávajících zprávách jsme se pomodlili
Anděl Páně a Sextu. Následoval oběd a volné povídání. Po nabrání
nových sil jsme si vyslechli zprávy z provinčních zařízení. Za
kazatelské středisko otec Pavel připomenul podporu misií.
Pak jsme se rozdělili do čtyř skupin: Mládež, Církev a stát,
Lectio divina a Kázání. Skupinu Kázání, jejíž součástí jsem byla,
moderoval otec Vojtěch Soudský OP. Připomněl, že se Kázání dělí
do čtyř částí: Veritas – Pravda, Kontemplace, Co bude s hříšníky a
Apoštolát – jak kázat. Dostali jsme příležitost mluvit jednu minutu o
tom, jak sami vnímáme a co nás oslovilo. Tím jsme se vzájemně
obohacovali a mohli jsme si vyslechnout, co prožívají druzí. Myslím,
že každý si mohl odnést něco do života, včetně otce Vojtěcha.
Po modlitbě Nešpor, Salve Regina, Litanií, O lumen a dobré
večeři jsme se odebrali do svých domovů v naději. Na krásu tohoto
setkání navazuje právě prožívaný advent, který nám dává příležitost,
abychom v radosti, ztišení a očekávání Pána, kdy můžeme odevzdat
všechna vnitřní zranění, lidské slabosti, abychom prožili duchovní
obrodu, dominikánsky prohloubili a naplněni láskou a pokojem prožili
vánoční svátky a příchod Nového roku. To přeji a vyprošuji vám i
sobě a těším se na další setkání v Hradci Králové, dá-li Pán.
sestra Zdislava Švarcová

Oslavy v Olomouci
Olomoučtí dominikáni si 8. prosince připomenou 150. výročí
vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie papežem
bl. Piem IX. (1854-2004). Tomuto tajemství je totiž zasvěcen jejich
kostel a klášter. Zároveň touto slavností čeští dominikáni zahájí
celoroční oslavy jubilea 100. výročí obnovení České dominikánské
provincie bl. Hyacintem M. Cormièrem OP (1905-2005).
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Slavnost začne již 7. prosince I. večerními chválami ve 20:00, pak
následuje eucharistická adorace ve 20:30 a modlitba vigilie ve 21:00.
Druhý den jsou pak v 16:30 II. Večerní chvály a eucharistická
adorace. V 18:00 hodin bude slavná mše sv., kterou celebruje
královéhradecký biskup Msgre. Dominik Duka OP. Po mši sv. bude
v sále kláštera přednáška prof. Ctirada Václava Pospíšila Th.D. OFM:
„Maria - Mateřská Tvář Boha“ s autorským prodejem stejnojmenné
knihy.

BL. HYACINT MARIA CORMIÈR OP
obnovitel České dominikánské provincie
Narodil se roku 1832 v Orléansu ve Francii. Na kněze byl vysvěcen
1856 a téhož roku vstoupil do dominikánského řádu, kde se přidal ke
hnutí pro řádovou obnovu ve Francii, započatou o. Lacordairem a
uskutečňovanou o. Jandelem.
Od řeholních slibů (1859) až do smrti (1916) mu byla svěřována
odpovědnost za výchovu i za řízení: byl magistrem noviců, převorem,
provinciálem, generálním asistentem a v letech 1904-1916 nejvyšším
představeným Řádu. Úřady zastával s obdivuhodnou moudrostí,
která vyvěrala z hluboké kontemplativní modlitby a vroucí lásky
k zasvěcenému životu.
Sílu k plnění obtížných povinností mu dodávala modlitba růžence, ve
které společně s Blahoslavenou Pannou Marií upíral zrak na Ježíše
Krista, svůj nejvyšší Vzor.
Čeští dominikáni mají k otci Cormièrovi zvláštní úctu, neboť v roce
1905 po své vizitační návštěvě obnovil jejich provincii, která potom
dosáhla velkého rozkvětu. Dominikáni sice přišli do českých zemí již
ve 20. letech 13. století a sama česká provincie vznikla v roce 1301,

4

DOPISY Laického sdružení sv. Dominika

ale roku 1857 došlo
rakousko-uherskou.

k jejímu

číslo 12 ročník X

dočas-nému spojení

s provincií

Svatý otec Jan Pavel II. prohlásil otce Cormièra za blahoslaveného
20. listopadu 1994. Památka bl. Hyacinta připadá na 21. květen, ve
výroční den jeho zvolení magistrem řádu.
Zdroj: www.op.cz

Životy bratří
(výběr ze stejnojmenné knihy bl. Geralda Fracheta OP, kterou vydalo nakl. Krystal OP v Praze l.P. 2004)

149. Úcta k Blahoslavené Panně
Mistr Jordán byl velmi oddaný Naší Paní, Blahoslavené Panně Marii,
neboť věděl, jak pečlivě chrání a podporuje řád, jehož byl s její
pomocí představeným. Jistý bratr, puzen jakousi zbožnou zvědavostí,
se nepozorován přikradl k oltáři Panny Marie, před nímž se Mistr
Jordán modlil. Zaslechl, jak s vroucností a důrazem opakoval Zdrávas
Maria. Svatý Otec, když ho zpozoroval, pravil: „Kdo jsi?“ On
odpověděl: „Jsem Váš syn Bertold.“ „Běž spát, synu.“ „Nepůjdu,
Mistře, neboť chci, abyste mne naučil, jak se modlíte.“ Tu mu světec
pravil: „Řeknu ti, synu, příklad, na němž uvidíš, jak je dobře chválit a
velebit Matku Páně.“ A počal vykládat způsob modlitby, hlavně své
pobožnosti k Panně Marii – pět chvalozpěvů podle pěti písmen Jejího
jména: Po úvodním hymnu Ave maris stella (Zdrávas, Hvězdo moří)
následuje Magnificat, Ad Dominum, Retribue, In conventendo a Ad te
levavi. Na konci každého zpěvu se přidá Gloria Patri a Ave Maria
vkleče.
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Poznámka:
Magnificat:
Ad Dominum:
Retribue:
In conventendo:
Ad te levavi:
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Velebí má duše Hospodina (Lk 18, 46-55)
K Hospodinu v soužení jsem volal (Ž 120)
Nezemřu, ale budu žít (Ž 119,17)
Když úděl Sionu změnil Pán (Ž 126)
Pozvedám své oči k Tobě (Ž 123)

Prosby o modlitby

… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za zdárnou rekonvalescenci sestry Ester
… za zdraví bratra Jakuba
… za naše představené
… za nová kněžská a řeholní povolání
Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
Terezie Pázralová
† Kolumba Věra Mrázová
Časné sliby
Martin Aul
31.12.1986
Markéta Aulová 31.12.1986

27.12.1930
11.1.1919

Svátek
Otilie Pánková
13.12.
Adelaida Holubová
16.12.
Kateřina (Ricci) Jandová 4.1.

 ZPRÁVY 
Všem přeji hojnost Božího požehnání, bohaté duchovní
plody adventu, radostné Vánoce a šťastný Nový rok
s Bohem a pod ochranou Nejsvětější Panny, naší
Ochránkyně!
Váš Vincenc
Příští schůzka MS bude 11. 1. 2005 od 16 hod.
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