5. září 2006

číslo 9

ročník XII

Měsíc září máme už od dob císařovny Marie Terezie spojen se
začátkem školního roku. Vlivem toho, že se v prázdninových
měsících červen a srpen obyčejně rozjíždíme na dovolené a přijímáme návštěvy, i naše schůzky Laického sdružení sv. Dominika také
ustávají. Naše činnost terciářů však neustává, ale má možná více
příležitostí než jindy v roce. V čem spočívá naše vlastní činnost? Ta
spočívá v laickém apoštolátu. Byl by velký omyl, kdybychom svou
činnost vyčerpávali jen docházkou na schůzky. Tu můžeme směle
přirovnat docházce do školy. Naším velkým učitelem je především
náš sv. Otec Dominik a také jeho vynikající žáci – světci a světice
našeho řádu. Od našeho velkého Otce se můžeme učit horlivosti, ale
nebýt našich svatých, pak bychom se mohli domnívat, že apoštolát je
jen úkolem prvního řádu. Tedy vzhůru do školy!
Na první pohled by se mohlo zdát, že druhý řád – mnišky sv.
Dominika, se pro své uzavření v klauzuře nemohou apoštolátu
účastnit. Ony se však už z dob sv. Dominika podílejí na apoštolátu
modlitbou. Svatý Otec Dominik často navštěvoval sestry v Prouille,
aby se s nimi dělil o starosti, obtíže, ale i o úspěchy v apoštolátu.
Sestry pak jeho apoštolát podpíraly rozjímavou modlitbou. To dělají
podnes. Neuzavírají se jako sestry karmelitánky, aby prožívaly samotu Karmelu, kde se Eliáš modlí za déšť (milost Boží) pro Izrael. To je
jistě velkou inspirací pro naše bratry a sestry, kteří se už nemohou
účastnit ani našich schůzek.
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Nezapomínejte je tedy vtáhnout do života řádu, když je budeme
informovat co je potřeba podepřít modlitbou a obětí.
Nikdy nesmíme zapomenout na apoštolát sr. Zdislavy ze sester
mnišek, která v těžkých podmínkách totality překládala náboženské
texty, které sestry dominikánky s velkým rizikem a nasazením cyklostylovaly a šířily, když jim byl upřen apoštolát ve škole, jak si jej při
založení vytyčily. Vzpomeňme i naši sv. sestru Růženu. Ona vedena
touhou po apoštolátu chtěla si přisvojit chlapečka a živit v touze, že
jednou, až vyroste, bude z něho možná kněz.
Mohli bychom v tom pokračovat na našich schůzkách v novém
školním roce tím, že bychom studovali životopisy našich světců
s důra-zem, jak se účastnili apoštolátu církve.
V prvních schůzkách bychom se mohli vzájemně podělit se o
zkušenosti, kterou jsme sami udělali s apoštolátem o prázdninách
nebo v uplynulé době. Určitě to bude podnětné a poučné i pro ostatní
naše bratry a sestry.

O. Prokop
Stálá formace
Čteme encykliku papeže Jana Pavla II. Ut unum sint.
Volby
Přišel čas naplnit po třech letech opět článek 36 Partikulárních
směrnic LSSD:

svolávám tímto všechny voliče k říjnovým
volbám rady a představeného MS:
datum voleb viz str. 4.
Vyzývám všechny členy k účasti, prosím o modlitby.
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Prosby o modlitby

… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za zemřelého bratra Vojtěcha Hanu
… za magistra Řádu
… za nového otce 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 projekt křesťanského knihkupectví OLIVA
… za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
… za Boží pomoc při zakládání duchovní komunity tělesně postižených mužů v Jablonném v Podještědí
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za všechny učitele a vychovatele
… za zemřelou kolegyni
… za naše bratry studenty ve Francii
… za farnost v Praze na Zlíchově a za misij. středisko na Barrandově
… za svobodu dcery a ostatních děvčat, která se ocitla v sektářském
společenství
… za naše kandidátky, které se chystají přijmout roucho svatého
Dominika
… za dar Ducha svatého pro naše říjnové volební setkání, za zdárný
průběh i požehnaný výsledek voleb rady našeho MS a za Boží
požehnání k volbě nového představeného
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Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny

Zdislava Švarcová
†Antonína Anna Hasmanová
Zdislava Prošková
Otilie Pánková
Časné sliby

Jordán Basl
Jakub Brůha
Vincenc Horáček
Adelaida Holubová
Tomáš Mička
Judita Šmolíková

18.9.1957
21.9.1908
1.10.1925
7.10.1921
Úmrtí

6.10.1995
6.10.1995
7.10.1998
7.10.2001
7.10.2001
7.10.2001

† Patrik Ant. Vlasák

Věčné sliby

P. Vojtěch Soudský
Kateřina Hyláková
Jordán Basl
Jakub Brůha
Monika Lhotáková
Klára Vídeňská
Josefa Ziková
Kateřina Jandová
Diana Váňová
Adelaida Holubová
Vincenc Horáček

Svátek

† Jana (z Azy) R. Krausová
† Dominika O. Krabovská
Mannes Svejkovský
Jakub (z Bevagne) Brůha
Monika Lhotáková
Augustin Nečas
Terezie Šašková

4.10.1995

2.8.
8.8.
18.8.
23.8.
27.8.
28.8.
1.10.

10.9.1982
19.9.1997
7.10.1998
7.10.1998
7.10.1998
7.10.1998
7.10.1998
7.10.1999
7.10.1999
7.10.2001
7.10.2001

 ZPRÁVY 
Slavnost Panny Marie Růžencové budeme slavit v neděli 1. října 2006.

Příští schůzka MS bude 3. října 2006 od 16 hod.
Tato schůzka bude volební – vyzývám Vás k hojné účasti!

V říjnu, dá-li Pán, přijmeme do našeho sdružení dvě sestry kandidátky:
Marii Krondlovou a Jarmilu Tyrpeklovou.
Obřad přijetí (obláčka) se bude konat 1. října 2006
po večerní mši sv. v 18 hodin.
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