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ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY LSSD
se konalo v sobotu 26. 4. 2008 v dominikánském klášteře
v Olomouci. Setkání se zúčastnili o. Savio Řičica OP, provinční
promotor pro dominikánské konsociace, Dagmar Ester Kopecká,
provinční moderátorka, 15 představených resp. zástupců místních
sdružení (MS Blansko, Brno, České Budějovice, Jablonné
v Podještědí, Jirkov, Nivnice, Olomouc, Plzeň, 4. pražské, 5. pražské,
Trávník, Uh. Brod, Ústí nad Labem, Všeruby u Plzně, Znojmo) a další
3 hosté.
Setkání bylo zahájeno mší svatou v klášterním kostele
Neposkvrněného Početí Panny Marie. Na úvod vlastního jednání
promluvil nejprve otec Savio, sestra Ester poté přednesla zprávu
provinčního moderátora a zprávu o hospodaření. Hlavním bodem
programu byla volba provinčního moderátora a ekonoma. Rada
zvolila na další tři roky provinčním moderátorem sestru Dagmar Ester
Kopeckou a ekonomem sestru Michaelu Janu Kvapilovou,
představenou MS v Jablonném v Podještědí. Sestra Ester pak se
souhlasem rady jmenovala svým sociem bratra Jana Vincence
Horáčka z plzeňského MS a asistentem pro formaci bratra Tomáše
Jana Machulu z českobudějovického MS. Dále se projednávaly
otázky formace a zahraničních kontaktů a sdílely se novinky ze života
jednotlivých sdružení.
převzato z OPuscula

Stálá formace
Provinční rada vybídla k větší propagaci akcí, které se
konají v rámci Provincie. Vybírám zejména pražské akce,
které jsou z Plzně dostupné, ale i akce, ke kterým se
můžete přihlásit (u mne nebo přímo u organizátora).
Následující nabídka je převzata z OPuscula. Účastnit se můžete
přímo nebo akci aspoň podpořte modlitbami.
Vincenc
Evropské setkání dominikánských laiků
29. 5. - 3. 6. 2008 v Trenčianských Teplicích
Setkání formátorů LSSD
3. – 5. 10. 2008 Vranov u Brna; téma: Charismata v církvi
Setkání české dominikánské rodiny
18. 10. 2008 Hradec Králové
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DOMINIKÁNSKÁ TEOLOGICKÁ DÍLNA
Dominikánský klášter sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1
Od pondělí 30. 6. do pátku 4. 7. Začínáme Mší sv. v 9:00
UBYTOVÁNÍ A STRAVA
- zatím předběžná nepotvrzená informace:
Pro účastníky Dílny nabízí pražský dominikánský klášter dotované
ceny: ubytování včetně jídel za den 150 Kč, samostatný oběd 50 Kč.
Průběžné občerstvení zatím vždy dobře fungovalo v režii účastníků.
Ubytovaní mohou po dohodě přijet již v neděli a odjet v sobotu
(neděli).
Jaká témata v týdnu zaznějí:
✔ Dr. K. ŠPRUNK promluví o lidských vztazích jako obraze
Nejsvětější Trojice.
✔ Dr. B. MOHELNÍK OP připomene , že v krédu vyznáváme
Ducha Sv. jako Pána a Dárce života. Co však tato dvě
označení třetí Božské Osoby znamenají? Jaký je onen život,
který Duch Sv. dává a jakým způsobem ho dává?
✔ Dr. T. MACHULA svůj příspěvek charakterizoval takto:
Reflexe vztahu jako dokonalosti, která musí mít nějaký základ
v Bohu. Meze přirozeného filosofického myšlení a jeho
rozvinutí v teologii.
✔ Dr. Š. FILIP OP se bude zamýšlet nad působením Ducha
svatého v Církvi.
✔ T. POSPÍŠIL OP se pokusí působení Svatého Ducha popsat
ve dvojí perspektivě, antropologické a eklesiální.
Další bude teprve upřesněno.
TÝDEN VZÁJEMNÉHO POZNÁNÍ A POROZUMĚNÍ
Městská misie v Hradci Králové 12. - 18. 5. 2008
Biskupství královéhradecké připravuje na květen 2008 ve spolupráci
s farnostmi diecéze, městskou misii, kulturně společenskou a
evangelizační akci pod názvem Dny vzájemného poznání a
porozumění. Prosíme vás všechny o modlitební podporu této akce.
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Modlitba za Hradec Králové
Pane Ježíši, Ty jsi vyslal své apoštoly k všem národům světa a
vybavil jsi je k tomu mocí svého svatého Ducha. A oni z poslušnosti
Tvého příkazu došli až do míst, kde bydlíme.
Pošli i dnes nové apoštoly do našeho města. Dej ať Tvůj Duch
vydává o Tobě svědectví jako na počátku šíření evangelia. Proměň
naše životy a životy našich bližních.
Otče dej, aby nová evangelizace Hradce Králové došla k Tvým
ztraceným dětem. Otevři bohatství svého milosrdenství pro všechny
lidi, které jsi stvořil s láskou. Amen.
Modlitby za misie v Hradci Králové
Evangelizace je především dílo Ducha svatého. Proto prosme:
– za hradecké věřící, ať je Duch svatý povzbuzuje v jejich odvaze;
– za organizátory a ty, kteří chtějí evangelizovat, aby jim nechyběla
odvaha, moudrost a umění;
– za občany Hradce Králové, aby se otevřeli Boží milosti;
– za věřící v celé České republice, aby více důvěřovali Bohu;
– za zdárný průběh celé akce, včetně finančních záležitostí.
Zapojení dominikánské rodiny
Dominikánská rodina bude mít na starosti oblast v centru města
(uvnitř Gočárova okruhu) a katedrálu.
Plánují se tyto akce:
Celý týden od 19:30 do 00:30 hodin – otevřená katedrála: adorace,
slovo Boží, rozhovory, přímluvné modlitby, zpověď a požehnání.
Současně bude probíhat zvaní na ulici
Po – St od 14:00 do 18:30 hodin – evangelizace po dvojicích,
informační stánek, návštěvy a diskusní kroužky a pozvánky
Čt, Pá od 16:00 do 17:00 hodin – otevřená evangelizace: svědectví,
kázání na ulici
So – pomoc při organizaci koncertu
Účast dominikánské rodiny na této akci koordinují ffr. Pavel Mayer
OP a Jan Rajlich OP.
Zájemci o zapojení do misijního týmu nechť se hlásí do konce března
2008 u fr. Jana (jan@op.cz , tel.: 604 919 554). Pro členy misijního
týmu bude zajištěno ubytování.
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LETNÍ MISIE
Rožnov pod Radhoštěm 18. – 27. 7. 2008
Milí bratři, sestry a děti
Blíží s naše již tradiční letní misie. Tentokrát nás pozval P. Jiří
Polášek do krásného valašského města Rožnova. A já bych rád zas
pozval k účasti na této formě apoštolátu Vás.
Loni ve Velkých Losinách se osvědčil pestrý misijní tým
schopný vykonávat různé misijní služby. Kromě důležité osobní
evangelizace je možné přihlásit se též k těmto dalším, také velmi
potřebným službám: kuchař(ka), práce s dětmi, služebník(ci) pro
teenagery, specialisté na sekty, služba v informačním centru misií,
průvodcování (v kostelích) a doprovázení (evangeliem dotknutých),
manuální pracovníci pro akci „Křesťané pro město“.
Bližší informace k jednotlivým službám rád poskytnu. Na misie
je možné přivést i děti. Podmínkou však je jejich účast na misijních
aktivitách v uplynulém školním roce (např. členství v misijním klubku,
posílání balíčků na misi atp.).
Kdo se cítíte být voláni k misijní službě, přihlaste se , prosím,
na adrese pavel@op.cz nebo na čísle 602 858 800.
Prosím dominikánskou rodinu, zvláště naše sestry mnišky
o modlitbu za rožnovské misie.
Ve sv. otci Dominiku

fr. Pavel OP

OLIVA – knihkupectví a galerie
Adresa: Jilská 7, 110 00 Praha 1; Otevřeno: po-pá 10-18 hod.
Tel. 606 657 544; E mail: knihyoliva@quick.cz
Internetové knihkupectví: http://oliva.op.cz
Nejúplnější produkce literatury a časopisů z oblasti křesťanství,
judaika, pravoslaví; knihy z oblasti historie a filozofie malá
prodejní galerie dřevěných plastik a obrazů.
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Prosby o modlitby
- za naše zemřelé členy známé i neznámé
- za magistra řádu
- za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry zastávající
provinční oficia
- 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 městskou misii Dny vzájemného poznání a porozumění
v Hradci Králové
- za účastníky a organizátory Světového dne mládeže v Sydney 2008
- za evropské setkání dominikánských laiků v červnu 2008
na Slovensku
- 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 a za misijní středisko na Barrandově
- za posilu v nemoci a uzdravení pro sestru Jiřinu Postupovou
- za rodinu sestry, zejména za jejího manžela po těžké autohavárii
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
(1. všeobecný, 2. misijní, 3. národní)
Denní modlitba:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své
modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch
svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro
svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť, spolu s
Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly,
které nám předkládá Svatý Otec a naši biskupové pro tento měsíc.
KVĚTEN
1. Aby křesťané mohli užívat knihy, umění a sdělovací prostředky ve
prospěch kultury, která obhajuje hodnotu lidské osoby.
2. Aby Panna Maria, Královna apoštolů, provázela svou mateřskou péčí
misionáře, jako na počátku církve provázela apoštoly.
3. Aby studentům a pedagogům v čas maturitních a státních zkoušek
nechyběla pomoc Ducha svatého.
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Z liturgie hodin
Druhé čtení o svátku Navštívení Panny Marie 31. května
Z homilií svatého kněze Bedy Ctihodného
Velebí má duše Pána a můj duch plesá v Bohu, mém spasiteli.1
Těmito slovy Maria nejprve vyznává, jakých zvláštních darů se jí
dostalo, a potom připomíná všeobecná dobrodiní, jimiž Bůh neustále
o lidské pokolení pečuje.
Hospodina velebí duše toho, kdo je všemi svými vnitřními city
oddán chvále a službě Boží, a kdo plněním Božích přikázáních
ukazuje, že stále myslí na jeho moc a velebnost. V Bohu, svém
spasiteli plesá duch toho, koho těší už jenom vzpomínka na jeho
stvořitele, od něhož očekává věčnou spásu.
Třebaže se tato slova právem hodí na všechny dokonalé, přece
se nejvíce slušelo, aby je pronesla blahoslavená Bohorodička, neboť
ona výsadou jedinečné milosti planula duchovní láskou k tomu,
z jehož tělesného početí se radovala.
Právem mohla jásat v Ježíši, svém spasiteli, zvláštní radostí jako
žádný jiný svatý, neboť věděla, že ten, kterého znala jako věčného
původce spásy, se zrodí na svět v čase z jejího těla a bude v jedné
a téže osobě skutečně její syn i Pán.
Veliké věci mi učinil ten, který je mocný. 2 Nic tedy nepřičítá jako
zásluhu sobě, všechnu svou velikost pokládá za dar od Boha; on
jediný je sám svou podstatou mocný a veliký, a ze svých věrných,
kteří jsou malí a slabí, činí silné a velké.
Správně pak dodala: Jeho jméno je svaté.3 Tak povzbudila ty, kdo
ji slyšeli, a učí všechny, k nimž dospějí tato slova, že se mají utíkat
k víře a vzývání jeho jména, aby i oni mohli mít účast na věčné
svatosti a pravé spáse, podle slov proroka: Spasí se ten, kdo bude
vzývat Hospodinovo jméno.4 A to je to jméno, o němž říká výše: Můj
duch plesá v Bohu, mém spasiteli.5
A tak se ujal v církvi dobrý a spasitelný zvyk, že všichni zpívají
každý den při večerních chválách spolu s žalmy také její chvalozpěv.
A touto každodenní připomínkou vtělení Páně se rozněcuje srdce
věřících k pravé oddanosti a myšlenkou na příklad jeho Matky se
upevňuje v ctnostech. A je vhodné, že se to děje při večerních
chválách, když nastává čas klidu: neboť tehdy se máme, znavení
denní námahou a rozptýleni různými myšlenkami, vnitřně usebrat
a rozjímáním přijít k sobě.
1
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Přejeme hojnost Božího požehnání:
Věčné sliby
Fr. Tomáš Zeman
3.3.1979
Anna Stará
11.3.1994
Inocenc Starý
11.3.1994
† Dominika Olga Krabovská 16.4.1996
† Kolumba Věra Mrázová 16.4.1996

Narozeniny
Kateřina Keplová
Jordán Basl
† Jana Růžena Krausová
Diana Váňová
Anna Stará
Markéta Aulová
Tomáš Mička
Zdislava Tvrdíková
Terezie Šašková
† Vojtěch Hana

Zdislava Švarcová
17.4.1998
† Lucie Marta Vacková 2.6.2001

6.3.1940
16.3.1969
21.3.1922
24.3.1937
10.4.1961
15.4.1962
13.5.1933
13.5.1921
17.5.1927
29.5.1927

Úmrtí
† Norberta Milena Koulová 6.4.2000
Svátek
† Patrik Antonín Vlasák 17.3.
Josefa Romová
19.3.
Josefa Ziková
19.3.
Anunciáta Pirnerová
25.3.
Klára (Gambacorti) Vídeňská 17.4.
Kateřina (Sienská) Hyláková 29.4.
† Vojtěch Hana
23.4.
Judita Šmolíková
5.5.
Vincenc (z Ferrary) Horáček 5.5.
† Kolumba (z Rieti) Věra Mrázová
20.5.
Zdislava Hlaváčová
30.5.
Zdislava Prošková
30.5.
Zdislava Švarcová
30.5.
Zdislava Tvrdíková
30.5.

Časné sliby
† Vojtěch Hana
13.3.1992
Zdislava Hlaváčová
5.4.1940
Kateřina Hyláková
29.4.1994
Zdislava Švarcová
29.5.1995
† Jana Růžena Krausová 29.5.1995
† Norberta Milena Koulová VI.1941
Otilie Pánková
VI.1941

 ZPRÁVY 
Poutě ke sv. paní Zdislavě do Jablonného v Podještědí:
Hlavní pouť 31. 5. 2008 (11:00 hlavní poutní bohoslužba, celebruje Mons.
Dominik Duka OP, 14:00 pouť dominikánské rodiny, celebruje P. Benedikt
Mohelník OP). Závěrečná pouť 25. a 26. 8. 2008.

Příští schůzka MS bude 3. června od 16 hod.
DOPISY - informační měsíčník laiků O.P. Vydává Laické sdružení sv. Dominika – Místní sdružení Panny
Marie Růžencové, Jiráskovo nám. 30, 301 54 Plzeň; http://pmr.op.cz; e-mail: j.horacek@centrum.cz.
Pouze pro vnitřní potřebu. Neprodejné. Odpovědný redaktor Jan Vincenc Horáček.
Příspěvky zasílejte na výše uvedené adresy. Redaktor si vyhrazuje právo příspěvky upravovat a krátit.
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