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Slavnost Zjevení Páně nás vyzývá abychom byli pozorní
k tomu, jak nás Bůh oslovuje. Všimněme si paradoxu:
Do Jeruzaléma přijíždějí mágové z východu – zjevně
z židovského pohledu barbaři – aby se poklonili tomu, kdo se
má podle znamení hvězdy (asi to byla konjunkce Saturna
s Jupiterem) v Judsku narodit. Jupiter byl tehdejšími
východními kulturami vnímán jako královská hvězda a Saturn
byl hvězdou judského národa. Navíc se ta konjunkce (pokud se
stala 7. rok před narozením Krista) objevila ve znamení ryb, což
je opět souhvězdí Izraele. Pohani a jak byli pozorní k znamení
kolem sebe.
Na druhé straně přijíždějí do Jeruzaléma, kde prý očekávají
příchod Mesiáše, ale nic nevědí. Tedy na královském hradě,
kde je elita národa i věřících. Znalci Písma dokonce vědí, že to
má být v Betlémě. Není to skandální?
V Betlémě také nenacházíme nikoho významného. Jen pastýři
– pohrdaní v národě. Nenašli super děcko, ale děcko jaké byli
jejich a rodiče, kteří byli stejně bědní, jako oni. Stačilo jim
zjevení – svědectví – andělů.
Mudrci musili opustit domov, snášet nepohodlí tehdejšího
cestování a počasí. Musí opustit své nejbližší a zvyky
domoviny. To nebylo nic bezvýznamného, to bylo velice
obtížné.
Někdy si připadám, že jsme dospěli do „dokonalosti“ velerady a
zbožných tehdejší doby. Už chodíme v zaběhaných zvycích a
konáme obřady, aniž bychom v nich nalezli svého Pána.
Obáváme se opustit zaběhlé cesty ač zjevně nefungují nebo
nepřinášejí očekávaný užitek.
Neustále si kladu otázku, jestli jsme někde sami neudělali
chybu, když jsme vlastně nepředali víru další generaci?
Neschovávejme se za omluvu „pane faráři, taková je doba“ a
hledejme nové cesty a formy, jak předat svědectví, které po
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generace bylo předáváno až k nám. Hledejme znamení, která
k nám neustále Bůh vysílá, abychom ho našli v tomto dnešním
světě i pro ty, kdo ho ještě nehledají.
Tohle nám radí apoštol: Plamen Ducha nezhášejte, prorockými
dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého
se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje nechť vás cele
posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a
poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. (1 Sol
5, 19 – 23)
o. Prokop
Stálá formace
V rámci pavlovského roku probíráme listy sv. Pavla
(došlo k posunu oproti původnímu plánu):

1) (listopad):

Římanům

2) (leden):

1. Korintským

3) (únor):

2. Korintským

4) (březen):

Galatským

5) (duben):

Efezským

6) (květen):

Filipským a Koloským

7) (červen):

1. a 2. Tesalonickým

8) (září):

pastorální (1. a 2. Timoteovi, Titovi,
Filemonovi)
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2016 – JUBILEUM ZALOŽENÍ ŘÁDU KAZATELŮ
„Běda nám, kdybychom nehlásali evangelium!“ (srov. 1 Kor 9,16)
Od Adventu 2005 se dominikánská rodina na celém světě připravuje k
oslavám osmistého jubilea církevního schválení Řádu bratří kazatelů,
k němuž došlo v roce 2016. Tuto milostiplnou pouť jsme zahájili
oslavami založení první dominikánské komunity v Prouilhe – místě
zrodu svatého kázání. V loňském roce jsme se zaměřili na význam
svatého růžence v historii a tradici našeho řádu. Tím, co nás všechny
v těchto významných letech vzájemně spojuje, je osobnost svatého
Dominika. Proto jsme letos vyzváni, abychom si udělali čas a zaměřili
se na následující téma: „Na počátku bylo Slovo: Dominik, kazatel
milosti“.
Vůdčí téma této desetileté jubilejní pouti vyplynulo z roku
zasvěceného svatému Pavlovi: „Běda nám, kdybychom nehlásali
evangelium!“ (srov. 1 Kor 9,16). Lze říci, že tato slova svatého Pavla
jsou obsažena v samém srdci našeho dominikánského povolání.
Budou teď světlem ozařujícím a vedoucím naše kroky na pouti
k jubilejním oslavám v roce 2016. Každý jednotlivý rok má i svoje
vlastní dílčí téma, které nám dává příležitost zaměřit se na jednotlivé
stránky našeho dominikánského života a služby.

MODLITBA JUBILEA
Bože milosrdenství,
ve své věčné moudrosti jsi povolal svého služebníka Dominika,
aby se vydal na cestu víry jako poutník a kazatel milosti.
Se Slovem tvé sladké Pravdy v srdci a na rtech zval Dominik
první sestry a bratry, aby se k němu připojili a vedli život
kontemplativní poslušnosti ve službě svatého kázání.
Připomínáme si toto jubileum a prosíme tě: vdechni znovu do našich
srdcí a myslí Ducha vzkříšeného Krista a obnov nás,
abychom věrně a radostně hlásali evangelium pokoje.
Skrze téhož Krista, našeho Pána.
Amen.
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Témata jednotlivých roků přípravy na jubileum

2009
2010
2011
2012
2013
2014

2015

2016

„Na počátku bylo Slovo“ (Jan 1,1):
Svatý Dominik, kazatel milosti
„Jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni?“ (Řím 10,15):
Poslání kázat
„Všichni slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží
skutky“ (Sk 2,11):
Kázání a kultura / Komunitní kázání
„Jdi k mým bratřím a oznam jim...“ (Jan 20,17):
Ženy dominikánky a kázání
„Ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38):
Maria: kontemplace a kázání Slova
„Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci
budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění“
(Joel 3,1):
Dominikánští laici a kázání
„Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými
učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí
(Jan 8,31–32);
„To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus“
(Gal 5,1):
Dominik: řízení, spiritualita a svoboda
„Běda nám, kdybychom nehlásali evangelium!“
(srov. 1 Kor 9,16):
Řád bratří kazatelů: včera, dnes a zítra
http://curia.op.org/jubilee
z angličtiny přeložila S. M. Krista Ludmila Chládková
převzato z Opuscula 1/2009

Prosby o modlitby
… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za magistra řádu
… za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry
zastávající provinční oficia
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… za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá
rozhodnutí
… za projekt přestavby pražského kláštera
… 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 nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za sestry a bratry v Kongu
… za rozvoj teologie a křesťanské filosofie na Teologické fakultě
v Českých Budějovicích

Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny

Věčné sliby
† Vojtěch Hana

Judita Šmolíková
13.1.1954
Vincenc Horáček
13.1.1965
† Norberta Milena Koulová
19.1.1922
Monika Lhotáková
7.2.1936

28.1.1995

Svátek

Markéta (Uherská) Aulová
Fr. Tomáš (Akv.) Zeman
Tomáš (Akvinský) Mička
Tomáška (Akv.) Srbecká

19.1.
28.1.
28.1.
28.1.

 ZPRÁVY 
Po 77 letech – z toho 12,5 letech v Řádu – Pán k sobě povolal
sestru Kateřinou Jandovou. Rozloučili jsme se s ní v pondělí
5. ledna, den po jejím svátku. R.I.P.
Příští schůzka MS bude …… .2.2009 od 16 hod.
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