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Když jsem se chystal napsat úvodníček do dnešních listů, požádal
jsem br. Vincenta, aby mi poradil s námětem. Byl jsem totiž
vědom, že každé listopadové listy ovlivnil svátek Všech svatých
a Všech věrných zemřelých. Oba svátky totiž vyjadřují jedno
v našem Vyznání víry – věřím ve společenství (obcování) svatých.
Je to velice důležitý fakt našeho křesťanského chápání lidského
života. Náš život smrtí nekončí, ale mění se ve své formě do
podoby, kterou dokážeme jen vírou tušit a tušené vyjádřit pomocí
lepších či horších obrazů.
Vlivem tak velkých svátků jsem si ani neuvědomil, že právě dnes
(3. 11.) si připomínáme spolu s celou Církví světce, pro něhož je
příhodné, že je přehlížen – sv. Martina de Porres. Možná známe
i jeho zcela vynikajícím způsobem vyjadřující přezdívku – Martin
od koštěte. Jeho životopis byl pro mně vždy velkou inspirací
a posiloval mé tušení, že velikost člověka nevyjadřují tituly, ale kdo
ve skutečnosti je.
Nebudu opakovat jeho životopisy o něm napsané. Určitě to
dokázali jiní lépe, ale obdivuji na sv. Martinovi, jak se postavil
k životu. Start do života neměl nějak lehký. I dnes by ho měl
složitý. Byl míšenec – otec španělský rytíř a matka Indiánka. Navíc
byl nemanželské dítě, tedy jak to vyjadřují „spravedliví“ – parchant.
Měl spoustu příležitostí, jak tuto pozici aspoň z části opustit. Otec
– Jan de Porres – se chtěl k synovi přiznat. Jako nemanželské dítě
a mestic neměl v té době a v tom místě šanci být vysvěcen na
kněze. Martin se však spokojil místem bratra laika.
Svou lásku k bližnímu osvědčoval péčí o nemocné a těmi
nejposlednějšími služebnými pracemi v konventě. Nejraději
pomáhal nejnižším sociálním vrstvám, malomocným, černochům
a míšencům. Ošetřoval i zvířata a proto v jeho přítomnosti jako
atribut nalezneme vedle koštěte i myšky a kočky.
Apoštolské poslání naší spirituality naplňoval výukou katechizmu
a můžeme si jen domyslit s jak malou autoritou, když byl mestic
a bratr laik. Neopíral se o tituly, nezvyšoval svou vážnost
citováním svých učitelů, ale předával svou živou víru, jak ji od
Boha přijal a jak ji žil.
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Zemřel na „nemoc z povolání“ – nakazil se pří epidemii tyfu
a zemřel 3. listopadu 1639. V Latinské Americe je velice populární,
protože patří mezi „barevné“ světce a byl jen prostým bratrem
spolupracovníkem.
Kolik je v tom inspirace pro nás. Nakolik nám záleží aby lidé věděli
o našich znalostech a jak často nám to překáží v předávání živé
víry. Jsme přeci laici, my to neumíme říct jako kněží.
Nepodceňujme se! Povoláním do Kazatelského řádu jsme byli
povoláni k apoštolátu. Podívejte se, jak si s tím poradil Martin.
Neměli bychom se taky nad sebou zamyslit jestli něco
nezanedbáváme? Vždyť příležitostí je mnoho. Od koštěte počínaje
přes katechizmus a předávání víry...
Snad vám pomůže i obrázek, který jsem vystřihl z letošního
kalendáře doplněného myšlenkami P. Cyrila Kodeta, O.Carm.
o. Prokop
Zprávy z minulé schůzky
Dne 6. října jsme se sešli k oslavě voleb rady našeho MS.
Začátek schůzky měl standardní průběh, modlitby byly směřovány
hlavně k Duchu sv., čtení Stanov a Partikulárních směrnic bylo
zaměřeno k volbám. Nejprve jsme hlasováním rozhodli, že nebudeme
volit radu pětičlennou jako v minulých letech, ale pouze tříčlennou.
Počet členů rady byl snížen na návrh dosavadního představeného
z důvodu klesajícího počtu členů. V uplynulých třech letech zemřeli 4
členové našeho MS a navíc novým počítáním členů se náš počet
snížil na 15 pravidelně se účastnících společného života MS.
Po dohodě o počtu členů rady byla ve třech skrutiniích
zvolena nová rada ve složení: Jitka Judita Šmolíková, Josef Jakub
Brůha a Jan Vincenc Horáček. Tato rada zvolila představeným fr.
Vincence a ten pak jmenoval svým zástupcem fr. Jakuba a ve funkci
novicmistra potvrdil sr. Vilmu Josefu Zikovou.
Rada rovněž „přibrala do svých řad“ sr. Marii Zdislavu
Švarcovou jako pokladníka MS. Všem zvoleným a jmenovaným
vyprošujme Boží požehnání a pomoc! Na tomto místě musíme velmi
poděkovat jménem celého MS sr. Marii Terezii Pázralové za
mnohaletou službu v roli pokladníka MS. Pán Bůh zaplať!
Vincenc (posláno do OPuscula)
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Zprávy z vranovského setkání formátorů
Drahé sestry a drazí bratři v Kristu a sv. Dominiku,
chci se s Vámi podělit o své zážitky z letošního setkání
formátorů LSsD ve Vranově u Brna. Loni jsem nemohl na setkání být
a tak jsem se letos těšil „jako malý kluk“. Chvíli to vypadalo, že pojedu
z našeho MS jediný, což mě moc netěšilo, protože to pro mne
znamená bezmála tisíc kilometrů nejenom financovat a hlavně být
sám. Nakonec to dopadlo úplně opačně, auto se zaplnilo. Sestra
Josefa z našeho MS se i přes své spravedlivé důvody proč nejet
rozhodla k účasti a já si uvědomuji, že andělé strážní pracují
i prostřednictvím našich pozemských souputníků. Dvě sestry ze
všerubského MS, které se k nám nakonec přidaly, byly další kapkou
resp. kýblem Božího požehnání, které letošní setkání provázelo.
Pořádající MS České Budějovice avízovalo, že (i pro nemoc
otce provinciála) půjde „jen“ o náhled do jejich setkání. Ovšem pak se
strhlo něco, co mě naprosto uchvátilo. Pokud takto funguje aspoň
zlomek Řádu, myslím, že odkaz sv. otce Dominika naplňujeme.
Trochu mě zamrzelo, že jsem se nesetkal se všemi, ale bylo
mi to vyváženo intenzitou sdílení s přítomnými. Říkal jsem si, že
nerozumím tomu, proč se převážně členové českých MS scházejí tak
daleko na Moravě (promiňte ašský pohled na věc), ale tato otázka mi
byla odpovězena při rozhovorech v autě na cestě zpět, kdy jsem byl
„zavalen“ Boží láskou. (Díky, sestřičky, a Pán Bůh oplať!)
Nechci moc mávat našimi Stanovami a Partikulárními
směrnicemi, ale přece jen v nich máme zakotvenu povinnost účasti
na tomto setkání. Jak pak může např. rada MS rozhodovat o členech
a třeba o jejich možnostech volit, když sama rada směrnice
nedodržuje? Tyto úvahy ovšem mohutně převážily podněty kladné,
o kterých budu přemýšlet následující rok.
Díky tedy zejména pořádajícímu MS České Budějovice, které
bylo dodavatelem těchto podnětů (MS zní neosobně, ale mám na
mysli každého osobně). Díky vranovským školským sestrám
sv. Františka, které nás hostí s láskou neodpovídající problémům
s námi. Díky všem zúčastněným. A v neposlední řadě díky sestře
Ester, která byla opět (aspoň pro mě) zaštiťující hvězdou celého
setkání.
Jan Vincenc Horáček, MS Plzeň
(zasláno do OPuscula)

4

DOPISY Laického sdružení sv. Dominika

číslo 11 ročník XV

Prosby o modlitby
a) obecné (převzato z OPuscula):

… 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 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 projekt křesťanského knihkupectví OLIVA
… za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
… za uzdravení sestry Imeldy z jirkovského sdružení LSSD
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za znojemské mnišky, které hledají nový příbytek
… za farnost v Praze na Zlíchově a za misijní středisko
na Barrandově
… za rozvoj teologie a křesťanské filosofie na Teologické
fakultě v Českých Budějovicích
… za Petra Postupu, aby našel zaměstnání
b) speciální (MS Plzeň):

… za našeho otce biskupa Františka
… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za naše nemocné členy
… za naše členy, kteří se nemohou dostavovat na společná
setkání
… za naše členy, kteří s naším MS nejsou v kontaktu
… za našeho řádového asistenta otce Prokopa
… za farnost v Dobřanech
… za bratry v plzeňském konventu
… za farnost u Panny Marie Růžencové v Plzni
… za farnosti všech našich bratří a sester
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Přejeme hojnost Božího požehnání:

Narozeniny
Zdislava Hlaváčová
† Patrik Antonín Vlasák
† Anunciáta Pirnerová
Martin Aul

4.11.1918
20.11.1915
25.11.1928
30.11.1961

Časné sliby
Jeroným Ježík
Klára Vídeňská
Josefa Ziková
† Lucie Marta Vacková

6.11.2007
18.11.1995
18.11.1995
18.11.1995

Svátek
Martin (de Porres) Aul
† Albert Miroslav Němec

3.11.
15.11.

 ZPRÁVY 
Setkání rady 1. 12. v 15:30 hod.

Příští schůzka MS bude 1. prosince od 16 hod.
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