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Pohled do kalendáře naši pozornost opět vrací k těm, co nás předešli
na věčnost. Čím člověk déle žije, tím je pro něj Boží království více
konkrétní a více našich blízkých ho naplňuje konkrétními jmény.
Každý z nás tam už má své příbuzné a i Laické sdružení má pěknou
řádku jmen, která v něm očekáváme najít.
Ten první svátek nám připomíná náš cíl a naplnění Boží vůle:
37

„Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde,

toho nevyženu ven,

38

neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli

svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal;

39

a jeho vůle jest,

abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední
den.

40

Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří

v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“
Jan 6,37-40
Možná, že naše představa o velkém hemžení při vzkříšení a hledání
blízkých je příliš naivní. Vychází z toho, že i krásu Boží vnímáme
v tomto světě přes jednotlivé krásy v přírodě. Možná, že ve tváři
Toho, s nímž se máme po smrti setkat najdeme všechny, které jsme
v životě milovali, jako i všechny krásy světa. Nevidět tu jedinou bude
jistě větší peklo, než můžeme pojmout dnes svou fantazií.
Další svátek nám připomíná, že jsme ještě na cestě. Nemáme ještě
vyhráno a jsme na stejné lodi s těmi, kdo ještě Božího království
nedosáhli. Je to forma solidarity s těmi, kdo jsou v očistci. Některé
církve označují očistec za nebiblický. V deuterokanonických knihách
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máme jedno svědectví víry Židů z posledních časů před příchodem
Krista. Pochopitelně vedle toho může postavit názor Saduceů, ale ten
sám Ježíš pranýřuje. Přečtěme si tedy toto svědectví:
43

Nato uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce

drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a
šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení.

44

Kdyby

nebyl přesvědčen, že padlí vstanou, bylo by zbytečné a marné modlit
se za mrtvé.

45

On však byl přesvědčen, že těm, kdo zemřeli ve

zbožnosti, je připravena nejkrásnější odměna. To je vznešená a
zbožná myšlenka - proto dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim
byly odpuštěny hříchy.
2 Makabejká 12,43-45
V tom je naše společenství nejen se svatými v Božím království, ale i
s těmi, kdo dosud dlí v očistci.
P. Prokop

Stálá formace
a) Liturgická zamyšlení podle knihy Romano Guardiniho
„O posvátných znameních“.
(listopad: Zdislava Švarcová a Josefa Ziková)
b) Postní zamyšlení. (Mannes Svejkovský)
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Prosby o modlitby
… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za naše nemocné sestry a bratry
… za naše nové členy, žadatele o vstup do Řádu a
za všechny, kteří letos složili či obnovili sliby
… za nové členy všech větví dominikánské rodiny
… za magistra Řádu a za naše představené
… za zdárný průběh našich rekolekcí
Přejeme hojnost Božího požehnání:

Narozeniny
†Patrik Antonín Vlasák
Anunciáta Pirnerová
Martin Aul
Časné sliby
Klára Vídeňská
Josefa Ziková
P. Prokop Bahník

20.11.1915
25.11.1928
30.11.1961

18.11.1995
18.11.1995
3.12.1976
† Albert Miroslav Němec

Svátek
15.11.
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