6. březen

Možná

číslo 2-3

vás

překvapilo,

že

evangelium

ročník XIII

minulé

neděle

(Lk 9, 28b–36) se čte také na svátek Proměnění Páně. V příběhu na
hoře Tábor však došlo ještě k jednomu proměnění. Nebylo tak zjevné,
jako proměnění Krista a také bylo jen přechodné – i apoštolové došli
k proměnění.
Všimněte si, co říká Petr: „Mistře, je dobře, že jsme tady!
Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
Copak nevěděl, že se to místo na bydlení vůbec nehodí? Není tam
voda a vše ostatní se tam musí obtížně dovážet z údolí. Ve stínu
zkušenosti s přítomností Boha, na všechno praktické zapomíná.
Tady můžeme najít důvod, proč církev vybrala tento text na
2. neděli postní. Zkušenost s Bohem dává zapomenout na to, co nám
připadá v tomto životě důležité. Právě ze zkušenosti světců a mystiků
můžeme poznat, že člověku ke štěstí stačí jen Bůh. Svatý František
z Assisi nesčetněkrát v životě opakoval: „Můj Bože a mé Všechno!“
Není náhodou, že právě jeho spiritualita a řád jím založený nejvíce
tuto skutečnost ukazují lidem. Vzdává se veškerého majetku a žije jen
z milosti Boží.
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Nejsme povoláni k tak zásadní proměně života. Žijeme v tomto
světě a nutně ho musíme užívat, ale měli bychom ho však užívat jen
jako prostředek na cestě k Bohu. Prostředek udržení našeho tělesného
života a prostředek našeho osvědčení se v křesťanském jednání. Jen
účinnou láskou k bližnímu, (když se něčeho zříkáme ve prospěch
bližního) se můžeme osvědčit jako Kristovi učedníci.
Přirovnal bych to k tajícímu ledu. Chceme-li dál dosáhnout,
stoupneme si na ledovou kru, ale protože je to velice nejistá pozice,
obyčejně se jistíme tím, že druhou nohou se opíráme o pevný břeh.
Běda člověku, který se spolehne jen na plovoucí kru. Podobně jsme na
tom v našem životě. Stojíme jako na dvou březích – jednou nohou
stojím na této zemi, ale jistíme se druhou nohou v Božím království.
Jistotu našemu životu dává jistota v Bohu.
Kéž by tento náš postoj byl navenek zřejmý i z našeho života.
Pak jsme naplnili své poslání následovníka sv. Dominika. Ani on se
necítil zakořeněn v tomto světě. Užíval ho však a používal natolik,
nakolik bylo třeba pro udržení života a pro hlásání Božího království.
I život podle této zásady je kázáním lidem, kteří se zakořenili v tomto
světě a žijí konzumně. Ztráta nějakého dobra, které se nabízí je pro ně
prohrou. Naopak věřící člověk se i dobrovolně postem vzdává dobrých a dovolených věcí, aby si uchoval svobodu od nich a při ztrátě
něčeho důležitého si nezoufá, protože ví, že jeho život je naplněn jen v
Bohu.
P. Prokop
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Stálá formace
Modlitba Páně podle Katechismu – 4. část – 2. oddíl.

Životy bratří
(výběr ze stejnojmenné knihy bl. Geralda Fracheta OP, kterou vydalo nakl. Krystal OP v Praze l.P. 2004)

191. Umrtvování
V zachovávání mlčení byli tehdy bratři podivuhodně věrní. (Již od
počátku řádu bratři zachovávali mlčení podle Stanov v cele, refektáři,
dormitáři a kapli. Po kompletáři zachovávali tzv. silentium profundum = hluboké mlčení.) Nechybělo ani těch, co z kajícnosti neokusili
vína po mnoho dní. Jiný rušil vůni pokrmu nalitím vody do jídla, další
zas po celý čtyřicetidenní půst pil jen jedenkrát za den a nemluvil, leč
když byl otázán. Mnozí si odříkali jednou ten, jindy zas onen pokrm,
takže každodenně si z předloženého něco ujímali.



Prosby o modlitby

… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za magistra Řádu
… za otce provinciála fr. Benedikta OP
… za bratry zastávající provinční oficia
… za naše představené
… 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 naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za farnost v Praze na Zlíchově
… za misijní středisko na Barrandově
… za nemocnou sestru Zdislavu Švarcovou
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Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
Monika Lhotáková
† Albert Miroslav Němec
P. Prokop Bahník
Lukáš Jirka
P. Cyprián Suchánek
Kateřina Keplová
Jordán Basl
† Jana Růžena Krausová
Diana Váňová
Časné sliby
Fr. Tomáš Zeman
† Vojtěch Hana

3.3.1976
13.3.1992

Věčné sliby
Fr. Tomáš Zeman
Anna Stará
Inocenc Starý

3.3.1979
11.3.1994
11.3.1994

7.2.1936
2.2.1917
18.2.1952
1.3.1958
4.3.1974
6.3.1940
16.3.1969
21.3.1922
24.3.1937
Svátek
Kateřina (Ricci) Jandová
Markéta (Uherská) Aulová
Fr. Tomáš (Akv.) Zeman
Tomáš (Akvinský) Mička
Tomáška (Akv.) Srbecká
Jordán (Saský) Basl
† Patrik Antonín Vlasák
Josefa Romová
Josefa Ziková
Anunciáta Pirnerová

Úmrtí
† Albert Miroslav Němec
11.2.1999

4.1.
19.1.
28.1.
28.1.
28.1.
13.2.
17.3.
19.3.
19.3.
25.3.

 ZPRÁVY 
Příští schůzka MS bude 3. dubna od 16 hod.
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