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Sice prožíváme nejdůležitější dny postní doby, ale úvodníčkem
se chci obrátit spíše k době velikonoční. Doba postní je velice důležitá
pro křesťanský život, ale život křesťana má být spíše zaměřen na
vzkříšení a na očekávání druhého příchodu Ježíše Krista. Ze zkušenosti církve víme, že nejvíce církev rostla, nejvíce byla apoštolsky
plodná, když reálně očekávala příchod Ježíše Krista v prvních staletích. I apoštolský řád svatého Dominika a jeho apoštolát se musí opírat
o stejné svědectví.
Pavel píše: „Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná,
ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu.
Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech
lidí!“ (1Kor 15,17). Víra ve vzkříšení dává lidskému životu smysl a
cíl. Pokud nemáme s Kristem věčný život, pak skutečně jsme jen
ubozí živočichové a mnozí živočichové nás ve svých schopnostech i
předčí. Ale náš vztah k Bohu nás činí výjimečnými ve stvoření a
z lásky Boha k člověku máme i smysluplný cíl hodný člověka.
Naše svědectví a apoštolát se nutně musí zakládat a opírat
nejen o víru v Boha, ale i o vzkříšení a očekávání budoucího věku.
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho
Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Řím 10,9)
Prokop
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Stálá formace
Od dnešní schůzky čteme z dokumentů II. Vatikánského koncilu
Dekret o ekumenismu – Unitatis redintegratio a encykliku
Jana Pavla II. O ekumenickém úsilí – Ut unum sint.



Prosby o modlitby

… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za magistra Řádu
… za nového provinciála fr. Benedikta OP a za všechny
bratry nově ustanovené do provinčních oficií
… za naše představené a za Boží pomoc pro všechna
důležitá rozhodnutí
… za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
… za naše bratry a sestry, kteří kdekoli na světě trpí kvůli
výkonu své služby
… za apoštolské působení v médiích, především na internetu
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za všechny projekty dominikánské rodiny v našem státě
… za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
… za všechny naše členy, kteří se nemohou dostavovat na
schůzky
… za bezdětná manželství
… za farnosti, v kterých působíme a žijeme
… za naše přátele, kteří hledají cestu k Bohu
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Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
Anna Stará

10.4.1961

Markéta Aulová

15.4.1962

Časné sliby
Zdislava Hlaváčová

5.4.1940

Kateřina Hyláková

29.4.1994

Věčné sliby
† Dominika Olga Krabovská

16.4.1996

† Kolumba Věra Mrázová

16.4.1996

Zdislava Švarcová

17.4.1998
Úmrtí

† Norberta Milena Koulová

6.4.2000

Svátek
Klára (Gambacorti) Vídeňská

17.4.

Kateřina (Sienská) Hyláková

29.4.

Vojtěch Hana

23.4.
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