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Stálá formace
Blahoslavený Mannes Guzman
Je velmi složité vyhledat podrobnosti z života bl. Mannesa,
neboť většina pramenů jeho se týkajících je neúplná, nepřesná, anebo
se často věnuje spíše osobě svatého Dominika. Blahoslavený Mannes
patřil k prvním šestnácti bratřím stojícím po boku sv. Dominika – byl
„bratrem podle těla“ a „synem podle ducha“. Dříve se říkávalo, že byl
starší než Dominik, avšak není to zcela jisté. Známo je jen to, že se
mu dostalo stejně pečlivé výchovy od matky jako Dominikovi. Stal se
knězem, který věnoval všechen svůj volný čas modlitbě a miloval
samotu. Dověděl se však o působení svého bratra mezi Albigenskými
a rozhodl se, že mu půjde pomoci. Přišel do jižní Francie asi až v roce
1215 nebo 1216, avšak opět to není zcela jisté. Porozuměl svému
bratrovi a prosil ho o přijetí do jeho vznikajícího řádu. Nepochybujeme, že to Dominikovi způsobilo radost.
Pracoval pak horlivě a nebojácně mezi kacíři, dokud ho
Dominik nepřipustil k slibům a neposlal do Paříže. Prožíval tam
s ostatními první nesnadné začátky. Žebral a kázal. Mezi jeho
příznačné ctnosti patřila tichost a vyrovnanost, která k němu přitahovala a pomohla mu získat pro řád mnoho nových bratří. Stal se
s ostatními zakladatelem kláštera sv. Jakuba. Nezůstal však v Paříži
dlouho.
Dominik ho v době, kdy měl ještě málo bratří, poslal jako
kaplana mniškám do Madridu. Ukázal tím, jakou důležitost připisoval
vedení sester. Mannes okamžitě poslechl s naprostou samozřejmostí.
2

DOPISY Laického sdružení sv. Dominika

číslo 9 ročník XI

Ve Španělsku pak už zůstal. Nanejvýš pak byl někdy na některé
generální kapitule, avšak o tom není zpráv.
Také o jeho činnosti ve Španělsku se málo mluví. Představeným asi nebyl nikdy. Zdůrazňuje se spíše, že byl „contemplativus“.
Dobře však pochopil úkol řádu: „CONTEMPLATA ALIIS TRADERE“. Kázal proto často a horlivě na různých místech. Při Dominikově
smrti nebyl a svatořečení svého bratra se také nedočkal. Přišel kázat i
do svého rodiště Caleruegy, kde se nejspíše zdržel déle, protože tam i
zemřel pravděpodobně roku 1230. Úctu k němu schválil Řehoř XVI.
Dnes si připomínáme jeho památku 18. srpna.
Zdroj: S. M. Zdislava Černá O.P. - Dějiny řádu kazatelského, 1.díl
Mannes



Prosby o modlitby

… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za magistra Řádu
… za jednání provinční kapituly bratří a za volbu nového
provinciála
… za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá
rozhodnutí
… za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
… za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za naše známé a přátele, kterým chceme předávat
radostnou zvěst evangelia
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Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
Zdislava Švarcová
18.9.1957
†Antonína Anna Hasmanová 21.9.1908
Zdislava Prošková
1.10.1925
Časné sliby
Jordán Basl
6.10.1995
Jakub Brůha
6.10.1995
Věčné sliby
P. Vojtěch Soudský
10.9.1982
Kateřina Hyláková
19.9.1997
Úmrtí
† Patrik Antonín Vlasák

4.10.1995

Svátek
Terezie (od Dítěte Ježíše) Šašková 1.10.

 ZPRÁVY 
Příští schůzka MS bude výjimečně v pátek
7. října od 16 hod., kdy oslavíme titulární
slavnost plzeňského dominikánského kostela.
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