10. leden 2006

číslo 1

1

ročník XII

DOPISY Laického sdružení sv. Dominika

číslo 1 ročník XII

Začněme nový rok 2006 v duchu církve Matkou Boží Pannou
Marií. Docela tento začátek koresponduje s duchem našeho řádu.
Vždyť Panna Maria je uctívána i v našem řádu také a to jako Paní
(Domina). Je to trochu posun od Matky Boží, ale oba pohledy se
nevylučují, ale doplňují. Matka Boží se stává i naší matkou, protože
není možné porodit hlavu bez těla. Jsme mystické tělo Kristovo a tím i
děti Marie. K Paní (ve smyslu Domina) nemáme tak důvěrný vztah
jako k matce, ale tím více vyniká Mariina jedinečnost a důstojnost.
Nepřicházíme za Marií jen jako děti, které čekají od Ní všechno, ale
musíme se snažit své Paní dělat čest a svým jednáním zvyšovat Její
důstojnost.
Myslím, že je nám Maria i příkladem apoštola, když spěchá ke
své tetě Alžbětě. Nedělá si starost nad svým teologickým vzděláním,
ale jde. Ona však svědčí o Spasiteli nejen odborným slovem, ale celou
svou bytostí. Ještě než promluvila, poznala Alžběta, že k ní přišla
Matka jejího Pána. Ani Jan nevnímal Mariina slova, ale přítomnost
Marie jej potěšila. Není to dost podnětné i pro nás? Jaké pocity mají
lidé, když nás potkají? Svědčí už náš život o Kristu? Předchází naše
svědectví slovy náš postoj a naše názory?
O. biskup nám v tomto roce ve svém pastýřském listě klade na
srdce, abychom se zamýšleli a hledali jak víru, kterou jsme zdědili po
předcích předat další generaci. Je to opravdu vážné. Podívejme se
kolem sebe do kostela. Může někdo toužit přijít mezi nás, když si
všímáme jen své vlastní zbožnosti? A vůbec, všimneme si nových
tváří kolem nás? Měli by poznat, že jsou vítáni, že jim můžeme
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nabídnout společenství v dnešním odcizeném světě. Je naše svědectví
srozumitelné, těm kdo žijí kolem nás? Co je z toho může přitáhnout?
Otázek je velmi mnoho a neměli bychom se jim vyhýbat. Snad by
bylo užitečné, abychom se nad tím zamýšleli i při našich schůzkách a
věřím, že bude o program na celý rok 2006 postaráno.
P. Prokop



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 otce Prokopa a za jeho činnost ve farnosti Dobřany a
v našem Místním sdružení
… za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
… za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
… za všechny naše členy, kteří se nemohou pravidelně zúčastňovat našich setkání
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za příští setkání formátorů ve Vranově u Brna, zejména za
zdárné sestavení jeho programu a za jeho organizátory
(MS Všeruby a MS Plzeň)
… za naše známé a přátele, kterým chceme předávat radostnou zvěst evangelia
… za naše potomky a za to, abychom našli cestu, jak jim předávat víru
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Stálá formace
Z pastorální konstituce Gaudium et spes nás čeká z druhé části
kapitola druhá: „Jak správně podporovat rozvoj kultury“ a
kapitola třetí: „Hospodářsko-společenský rozvoj“. Na únor nám
zbude kapitola čtvrtá a pátá.
Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
† Kolumba Věra Mrázová
Judita Šmolíková
Vincenc Horáček
† Norberta Milena Koulová
Monika Lhotáková

11.1.1919
13.1.1954
13.1.1965
19.1.1922
7.2.1936

Věčné sliby
Martin Aul
Markéta Aulová
Tomáška Srbecká
Vojtěch Hana

12.1.1990
12.1.1990
12.1.1992
28.1.1995
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