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Slovo pro církevní rok – Lk 11,1: Pane, nauč nás modlit se.
Otec biskup nás letos vyzval k zamýšlení nad modlitbou. Mělo
by jít vlastně o jakési „metamodlení“, smím-li tak nazvat modlení o
modlení, protože by asi nemělo příliš mnoho užitku rozpitvávat
modlitbu a teoretizovat o ní bez souběžné modlitební praxe. Ocitli
bychom se v pozici kuchaře, který ovládá všechnu teorii vaření, zná
všechny recepty a technologické postupy, dokonce je schopen nové
recepty vymýšlet, ale nikdy nic neuvařil ani neochutnal. To raději
občas něco připalme, nedosolme nebo přepepřeme!
U koho jiného se učit modlit, než u toho, jehož přirozeností bylo
rozmlouvat s Bohem nebo o Bohu? Proto jsem na tento rok zvolil
jako průvodce tímto tématem knihu neznámého autora z let 1260 –
1288 známou pod názvem „Devět způsobů modlitby sv.
Dominika“. V letošních číslech Dopisů se setkáme postupně
s jednotlivými způsoby (převzato z knihy Dominika Duky, Škola
vnitřní modlitby, vydané v Brně r. 1991). Kromě toho i v některých
dalších částech Dopisů se zaměříme tématicky na modlitbu. Prosím
o případné rady a doporučení vhodných textů.
Zejména pak, prosím, užijte těchto textů (které asi většinou
budete znát) k modlitbě samé a k rozmýšlení (rozjímání) nad ní.
Vincenc

1. ÚKLONA
Jeho první způsob modlitby spočíval v tom,
že se pokorně sklonil před oltářem, jakoby
Kristus,
kterého
oltář
symbolicky
představuje, byl nejen takto symbolicky,
nýbrž skutečně a osobně přítomen, a
promluvil slovy knihy Judit: „Vždyť tvá síla není v množství a tvá
vláda nespočívá na silných lidech, ale jsi Bůh ponížených,
pomocník nejmenších, zastánce slabých, ochránce zavržených,
spasitel zoufajících“ (Jud 9,11).
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V pokoře dostala kananejská žena a ztracený syn to, co
si vyprosili; neboť „Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou
střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven“ (Mt 8,8)
a „Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi“
(Ž 147,6). Tak tu stál náš svatý otec Dominik zpříma, pak
sklonil hlavu, aby uctil pokorně Krista jako svého Pána, zatímco
pozoroval svou nepatrnost ve světle Kristovy vznešenosti a celý
se tomuto uctívání oddal. Nabádal bratry , aby se zachovali
podobně vždy, když se setkají s křížem, znamením Kristova
ponížení, aby Kristus, který byl pro nás tak hluboce pokořen,
nás viděl pokořené před svou vznešeností . Stejným způsobem
ukládal svým bratrům pokornou úklonu před celou Nejsvětější
Trojicí, kdykoli se slavnostně modlili: „Sláva Otci i Synu i Duchu
svatému“.
Stálá formace
Encyklika Benedikta XVI. Deus caritas est
„Encyklika“ znamená doslova „okružní list“. Od 7. století se tímto
výrazem označuje výhradně list papežův. Nazývána je počátečními
slovy. Encyklika je vyjádřením učitelského úřadu Církve, ale sama o
sobě není novou definicí dogmatu řádným ani mimořádným
učitelským úřadem. Její učení musí být zásadně přijato s pozitivním,
vnitřním, ale nikoli absolutně konečným přisvědčením. To nevylučuje
výhrady či pozdější odvolání tohoto přisvědčení. Ze své povahy je
encyklika svou terminologií, důrazy a hledisky přirozeně závislejší na
své době než konečné rozhodnutí víry. Teoreticky by mohl papež
ovšem použít encykliky i k formulaci konečného rozhodnutí ještě
otevřených otázek, muselo by to však být výslovně řečeno.
K. Rahner, H. Vorgrimler: Teologický slovník, Zvon Praha 1996
První encyklika současného papeže byla dána v Římě 25. prosince
2005 pod názvem „Deus caritas est – O křesťanské lásce“. Latinská
slova „Bůh je láska“ jsou citátem počátku verše 1Jan 4,16, kterým
encyklika začíná.
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Česky vyšla tato encyklika již v roce 2006
v překladu prof. Ctirada V. Pospíšila, OFM.
V souvislosti s překladem stojí za pozornost
redakční poznámka. Ta upozorňuje na
problém s překladem slov „komunita“ resp.
„komunitní“, „charita“ a „essentia“.
Encyklika má úvod, dvě části a závěr. První
část se nazývá »Jednota lásky ve stvoření a
v dějinách spásy«, druhá část pak nese
název »Caritas uplatňování lásky církví,
„komunitou lásky“«.

Z našich pramenů
Když sv. Dominik v Sieně kázal, pozoroval Tankred, že výmluvnému
kazateli našeptává jakási paní, jež za ním na kazatelně posluchačům
neviditelná stála, slova, která velikou mocí v duše přítomných
působila. Po kázání doprovázela vznešená paní horlivého kazatele a
přišedši s ním k Tankredovi, ukázala mu prstem na Dominika řkouc:
„Tankrede, následuj ho a neodlučuj se od něho“. Stalo se
později a bratr Tankred byl horlivým následovníkem světcovým,
vyznamenávaje se při tom vzorným životem. Zvláštním úkazem
v životě Tankredově bylo, že důvěrně obcoval se svatými anděly. Při
modlitbách jeho stávali u něho viditelně. Když se jedenkráte modlil za
obrácení jakéhosi velikého hříšníka, pravil mu jeden z nebeských
duchů, chtěje jeho důvěru a vytrvalost v modlitbě zkoušeti: „Modlitba
tvá za tohoto hříšníka jest marna“. Nedbaje slov andělových modlil se
bratr Tankred vroucně dále, až byl vyslyšen. Zachráněná duše zjevila
se mu a poděkovala mu. Věru, krásný doklad, jaké moci jest modlitba
vroucí a vytrvalá. Bratr Tankred naučil se modlit od sv. Dominika, jenž
modlíval se ustavičně, nebyl-li jinou bohumilou prací zaměstnán.
Modlitba ústní a rozjímavá jest vůbec význačným rysem podobizny
Dominikovy. Ctihodný bratr Angelico da Fiesole zvěčnil svým
nesmrtelným uměním malířským právě tuto vlastnost sv. Dominika.
Nelze podívati se na podobiznu sv. Dominika malovanou bratrem
Angelikem, aby člověk necítil povinnost se modlit vroucně, důvěrně,
pokorně a vytrvale, v čemž je a zůstane sv. Dominik nedostižitelným
vzorem.
z knihy fr. Filipa Konečného
„Svatý Dominik, zakladatel řádu kazatelského“
vydané v Praze r. 1921
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Prosby o modlitby
a) obecné (převzato z OPuscula):

... za magistra řádu
… za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry
zastávající provinční oficia
… za provinční kapitulu České dominikánské provincie
… za projekt přestavby pražského kláštera
… za letní misie v Litoměřicích
… 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 znojemské mnišky, které hledají nový příbytek
… za farnost v Praze na Zlíchově
… za rozvoj teologie a křesťanské filosofie na Teologické fakultě
v Českých Budějovicích
… za Postupovy v jejich těžké životní situaci
… za bratra Jana Pavla z LSSD, který je vážně nemocen
b) speciální (MS Plzeň):

… za našeho otce biskupa Františka
… za naši diecézi
… za jednotu křesťanů (úmysl o. biskupa na leden)
… 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 naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá
rozhodnutí
… 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
† Kolumba Věra Mrázová
Judita Šmolíková
Vincenc Horáček
† Norberta Milena Koulová

11.1.1919
13.1.1954
13.1.1965
19.1.1922

Věčné sliby
Martin Aul
Markéta Aulová
Tomáška Srbecká
† Vojtěch Hana

12.1.1990
12.1.1990
12.1.1992
28.1.1995

Svátek
Markéta (Uherská) Aulová 19.1.
Fr. Tomáš (Akvinský) Zeman 28.1.
Tomáš (Akvinský) Mička 28.1.
Tomáška (Akv.) Srbecká
28.1.

 ZPRÁVY 
Připomínáme, že při příležitosti 100. výročí založení farnosti Panny
Marie Růžencové dáváme dohromady historii třetího řádu v Plzni.
Pokud někdo může přispět vzpomínkami, byť jen útržkovitými, nebo
jiným materiálem (fotografiemi, korespondencí apod. – třeba jen
k zapůjčení), prosíme, kontaktujte nás na níže uvedených adresách.

Příští schůzka MS bude 2. února 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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