6. červen 2006

číslo 6–8

ročník XII

Zase uplynul měsíc a já abych smolil „Úvodníček“. Mám zase myšlenek
na celý román, ale za prvé nerad píšu a za druhé bude užitečnější, když si mé
body každý prorozjímá sám.
Použiji myšlenek a textů hned několika posledních svátků –
Nanebevstoupení Páně, Navštívení Panny Marie a také svátku Seslání Ducha
Svatého.
První myšlenku čerpám z poznámky dvou mužů v bělostných šatech,
kteří se znenadání objevili u apoštolů, když Ježíš před jejich zraky zmizel na
nebesích: „Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš,
který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že
odchází do nebe.“ (srv. Sk 1, 10 – 11)
Promiňte mi použití žargonu, ale možná tak vás to více osloví jako i
mne. Tedy: „Lidé z Galileje, proč tak civíte do nebe? Ježíš, který právě
odešel příjde na konci času ať si to bude kdo přát nebo ne. To není vaší věcí.
Vy se vraťte do světa a naplňte své poslání!“ (srv. Jan 17, 14 – 18).
A apoštolové tak beze zbytku učinili.
Je zjevné, že evangelium nebylo posláním jen pro apoštoly. Zamysleme
se nad tím jak se, jako členové apoštolského řádu na tom máme podílet.
Apoštolové po této události odešli do večeřadla kde spolu s ženami a
s Marií, Matkou Ježíšovou svorně a vytrvale modlili (srv. Sk 1, 12 – 14) do
chvíle, než byli obdarování Duchem Svatým. Pak vyšli a hlásali věrně
Kristovo evangelium pro mnohé až po mučednickou smrt.
Co z toho pro nás plyne? Nestarejme se tak úzkostlivě jen o svou spásu.
Pro svoje spojení s Kristem jsme tak říkajíc jednou nohou v nebi. Přesněji
hlavou mystického těla, ke kterému patříme. Naše budoucnost je tedy jistá,
když si ve svátosti smíření a ve svatém přijímání udržíme spojení s Kristem.
Usilujme však i o to, abychom naplnili své poslání ve světě. Vždyť jsme již
všichni přijali dary Ducha Svatého ve sv. biřmování.
Ony jsou to vlastně spojité nádoby. Nesplníme-li své poslání na zemi,
neudržíme ani své spojení s Kristem. Nebudeme-li mít živé spojení s Kris-
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tem, nevytrváme ve svém poslání. Brzy se dostaneme na duchovní mělčinu.
Veškerou energii spotřebujeme na zajištění naší budoucnosti (bohužel jen té
v tomto světě) jako ostatní lidé bez naděje, nebudeme-li mít jistoty v Kristu.)
Jaké je vaše poslání? Na to vám bohužel neodpovím. Za prvé nestačil by
na ni „Úvodníček“ a za druhé je vlastní každému z nás. Podívejme se, jak si
vedla např. Panna Maria.
Nepřestávám se Jí obdivovat, že předešla svým jednáním vyřčení
v evangeliu. Buď tak důvěrně znala Boží vůli z Božího slova anebo byla
zvláštním způsobem osvícena. Přikláním se k prvnímu názoru, protože druhý
by byl bez její zásluhy.
Všimněte si, jak nevšedně zareagovala, když ji anděl sdělil, že se stane
Matkou Spasitele a Božího Syna. Místo, aby „opečovávala svou důstojnost“
– byla si jí plně vědoma – „a budou mě blahoslavit všechna pokolení“ jde
posloužit – dělat služku – své tetě Alžbětě. Kdo jí poradil: „…kdo se chce
stát velikým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď
vaším otrokem.“ (srv. Mt 20, 25 -28). To ještě nebylo vyřčeno?!
Jak bychom zareagovali my, když už pro tak nezasloužený dar, jako je
dar svátostného kněžství očekáváme, že nás lidé budou oslovovat – Důstojný
Pane! Každý z vás si doplňte, kde vás doprovází ta protivná, ale opečovávaná teta pýcha. Jistě najdeme i víc příkladů.
To je také asi důvod, proč Ona, aniž by otevřela ústa, svědčí o Spasiteli
– „Jak jsem si zasloužila, že ke mně přišla Matka mého Pána?“ (srv. Lk 1,
39 – 45) To Jí můžeme jen tiše závidět. Královna apoštolů nám jen ukazuje
cestu, jak svědčit Kristu a co to předpokládá.
Prokop
P.S. Rád bych, kdyby si každý pozorně (porozjímal) přečetl citovaná místa.
Zasedání provinční rady 20.5. v Olomouci
Milé sestry a bratři v Kristu, jako každý rok se uskutečnila provinční rada
LSSD.
V časné ranní hodině za vlídného počasí jsme s Michalem Vaňkem a Jitkou Šmolíkovou dorazili do Olomouce.
Zasedání začalo Mší svatou, kterou sloužil nově zvolený promotor
P. Savio Řičica OP. Poté posilněni na duchu jsme se odebrali do přednáškového sálu, kde nás čekalo občerstvení pro tělo a zároveň k nám promluvil
O. Pavel a oznámil nám, že již není promotor, ale rád se s námi bude
setkávat i nadále třeba při obědě.
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P. Savio promluvil krátce na téma Jak oslovit člověka v dnešní době
(apoštolát), též přislíbil účast ve Vranově na formačním setkání 20.–22.10.
jako jeden z přednášejících. Prosím tímto o modlitbu, aby se dílo zdařilo.
Krátce se zmínil, co je to formace. Je to společenství bratří a sester, jak žít a
rozvíjet společenství, aby nestagnovalo a neumíralo, ale naopak, aby zrálo a
bylo oporou. Vrátit se ke kořenům – společná modlitba.
Dále se ujala slova moderátorka Ester a podala několik zpráv a poděkování, kde nechyběla ani prosba. Připomněla život laického sdružení v loňském roce, 11 nových členů, 15 časné sliby, 7 věčné sliby a 7 členů zemřelo.
Krátce se zmínila o pouti do Říma v loňském roce při příležitosti 100 let
dominikánské provincie. Poděkovala za vydařené setkání dominikánské
rodiny v Hradci Králové a žádala o pomoc, jak finanční tak i v naturáliích.
Letošní setkání se uskuteční 4.11. Letní misie se konají 21.–30.7. v Tanvaldu, Otec Pavel vyzýval, kdo cítí povolání, aby se u něho včas přihlásil.
Též prosí o modlitbu.
Mimo jiné nám byla předložena zpráva o hospodaření za loňský rok a
katalog LSSD vydaný k 1.5.2006. Potom se mluvilo o zahraničních vztazích,
o které pečuje Zdislava Haráková. Ta se ale ze setkání omluvila.
Po vyčerpávajících zprávách jsme se pomodlili Hodinku během dne a
občerstvili dobrým obědem. Po přestávce proběhla diskuse, která se nesla
v přátelském duchu. Pomodlili jsme se Růženec. Celé setkání jsme zakončili
Litaniemi ke svaté Zdislavě a zazpívali Salve a O lumen a vrátili jsme se do
svých domovů.
Marie Zdislava Švarcová



Prosby o modlitby

… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za naše představené
… za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
… za naše členy, kteří se nemohou zúčastňovat schůzek
… za rozpoznání našeho povolání
… za zdar oslav svátku sv. Otce Dominika
… za zdárnou přípravu formačního setkání na Vranově
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Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
P. Alvarez Kodeda
Inocenc Starý
P. Vojtěch Soudský
Kateřina Hyláková
† Malvína Marie Kosová
Mannes Svejkovský
Tomáška Srbecká
P. Cyril Molnár
Kateřina Jandová
Klára Vídeňská
Adelaida Holubová
Jeroným Ježík

Věčné sliby
Augustin Nečas
17.7.2001
P. Prokop Bahník
8.8.1979
† Česlava Černá
8.8.1994
Zdislava Hlaváčová
8.8.1994
Candida Chvostová
8.8.1994
† Malvína Marie Kosová
8.8.1994
† Norberta Milena Koulová 8.8.1994
Magdalena Milfortová
8.8.1994
† Albert Miroslav Němec 8.8.1994
Otilie Pánková
8.8.1994
Terezie Pázralová
8.8.1994
Anunciáta Pirnerová
8.8.1994
Zdislava Prošková
8.8.1994
Terezie Šašková
8.8.1994
† Patrik Antonín Vlasák
8.8.1994
Zdislava Tvrdíková
8.8.1994
P. Cyril Molnár
8.8.1995
P. Alvarez Kodeda
8.8.1996
P. Cyprián Suchánek
8.8.1998
P. Vojtěch Soudský
10.9.1982

30.6.1961
9.7.1954
18.7.1952
18.7.1973
25.7.1922
1.8.1986
3.8.1963
3.8.1966
17.8.1931
20.8.1932
25.8.1939
3.9.1970

Časné sliby
† Norberta Milena KoulováVI.1941
Otilie Pánková
VI.1941
Monika Lhotáková
16.6.1995
Kateřina Jandová
16.6.1996
Diana Váňová
16.6.1996
P. Cyprián Suchánek
26.8.1995
P. Alvarez Kodeda
28.8.1993
P. Cyril Molnár
29.8.1992
Anunciáta Pirnerová
IX.1949
Zdislava Prošková
IX.1949

Kněžské svěcení
P. Alvarez Kodeda
P. Cyril Molnár
P. Prokop Bahník
P. Cyprián Suchánek
P. Vojtěch Soudský

Úmrtí
† Ant. Anna Hasmanová 8.7.1999
† Dominika O. Krabovská VIII.1999
† Malvína Marie Kosová 13.8.1999

20.6.1998
20.6.1998
22.6.1982
26.6.1999
22.8.1987
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