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Slovo pro církevní rok – Lk 11,1: Pane, nauč nás modlit se.

4. Poklekání
Potom se sv. Dominik postavil
před oltář nebo v kapitulní síni před kříž
a zcela obrátil svůj pohled na
Ukřižovaného. Přitom poklekal, často i
několikrát za sebou. Velmi často strávil
celou dobu od kompletáře až do půlnoci
tím, že nějakou dobu stál vzpřímeně,
potom zase klečel jako apoštol Jakub nebo malomocný
z evangelia, který se modlil na kolenou: „Pane, chceš-li, můžeš
mne očistit“ (Lk 5,12). I jako Štěpán, který se vrhnul na kolena a
hlasitě volal: „Pane, odpusť jim tento hřích“ (Sk 7,60). Tím
způsobem rostla v našem svatém otci Dominikovi velká důvěra
v milosrdenství Boží, že se mu a všem hříšníkům bude věnovat a
že ochrání jeho mladší bratry, které poslal do všech stran k lidem
zvěstovat radostnou zprávu. Někdy už nemohl svůj hlas zadržet, a
potom ho slyšeli jeho bratři modlit se: „K tobě, Hospodine, volám,
nebuď ke mně hluchý, skálo moje. Neozveš-li se mi, budu
podoben těm, kteří sestupují v jámu“ (Ž 28,1). Podobná slova
Písma svatého říkal nahlas.
Jindy mluvil se svým srdcem a jeho hlas nebylo slyšet. Tu
prodléval na kolenou dlouhou dobu, ponořen zcela do sebe. Ve
chvílích, kdy se takto modlil, se zdálo, jako by jeho duch pronikl do
nebe; jeho obličej náhle zazářil radostí, stíral si vytrysklé slzy
z tváře. Jakoby pociťoval velkou touhu žíznícího, který konečně
dosáhne studny, nebo pocestného, který se blíží po dlouhé cestě
k domovu. Jeho modlitba se stala ještě niternější a intenzivnější,
což se projevilo v jeho pohnutějších, ale přece důstojných gestech.
Často povstával a zase poklekal.
Na klečení si tak zvykl, že i při cestování, v hostincích po
obtížném dni nebo také přímo na cestě, když druzí spali a
odpočívali, se vracel k tomuto zvláštnímu způsobu modlitby, který
byl výrazem jeho osobní služby a zbožňování. A tento způsob
modlitby učil své bratry více příkladem než mnoha slovy.
převzato z knihy Dominika Duky Škola vnitřní modlitby,
vydané nakl. Petrov v Brně r. 1991
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Z liturgie hodin
Druhé čtení z úterý třetího týdne postního:
Z kázání svatého biskupa Petra Chryzologa
Bratři, jsou tři věci, na nichž stojí víra, spočívá zbožnost a trvá
ctnost: modlitba, půst a milosrdenství. Kvůli čemu modlitba klepe, to půst
vyprošuje a milosrdenství dostává. Modlitba, milosrdenství a půst, to je
trojice tvořící jednotu a dávající si navzájem život.
Neboť duší modlitby je odříkání a životem odříkání je slitovnost.
Nikdo ať je neodtrhuje, nemohou být odděleny. Kdo má jen jedno z nich a
nemá zároveň i ostatní, nemá vlastně nic. Takže ten, kdo se modlí, ať se i
postí. Kdo se postí, ať se i slitovává. A ať slyší prosebníka, kdo sám chce
být vyslyšen. Boží sluch si otevírá, kdo vlastní sluch nezavírá tomu, který
prosí.
Kdo se postí, měl by vědět, co všechno to vlastně znamená: že má
mít soucit s hladovým, když chce, aby Bůh cítil s jeho vlastním hladem. Že
se sám má slitovávat, kdo doufá ve slitování (srv. Mt 5,7; 18,23-25). Kdo
hledá spravedlnost, že ji sám má činit. Kdo chce, aby mu bylo dáno, že sám
má dávat. Je špatný prosebník, kdo jinému odpírá, oč sám pro sebe žádá.
Člověče, tvé milosrdenství by se mělo řídit následujícím pravidlem:
Jakým způsobem, nakolik a jak rychle chceš ty sám dosáhnout
milosrdenství, tak rychle, tolik a takovým způsobem se ty slitovávej nad
druhými.
Nuže tedy, modlitba, milosrdenství a půst ať jsou naší jedinou
záštitou u Boha, naší jedinou obhajobou i naší jedinou modlitbou v trojí
podobě.
A tak co jsme nedbalostí ztratili, získávejme zpět postem a
odříkáním. Obětujme v odříkání svou duši, neboť není nic lepčího, co
bychom mohli Bohu nabídnout, jak dosvědčuje prorok, když říká: Má oběť,
Pane, je zkroušený duch, zdrcené srdce Bůh neodmítne (srv. Ž 50(51),19).
Obětuj svou duši Bohu, člověče, a nabídni mu oběť postu a odříkání:
ať je to oběť čistá, oběť svatá, oběť živá, která by zároveň zůstala tobě i byla
dána Bohu. Kdo by toto Bohu nedal, nebude ospravedlněn, protože ten, kdo
chce dát samého sebe, má vždycky co nabídnout.
Aby však tato osobní oběť byla přijata, musí být spojena
s milosrdenstvím: půst nevydá plody, není-li zavlažován milosrdenstvím, trpí
suchem, jestliže milosrdenství vysychá. Co je déšť pro půdu, to je
milosrdenství pro půst. Ten, kdo se postí, by marně zušlechťoval srdce,
očišťoval tělo, vykořeňoval chyby, zaséval ctnosti; jestliže by nepřidal proudy
milosrdenství, nesklidí žádnou úrodu.
Člověče, když se postíš, věz, že jestliže se postí tvé milosrdenství,
trpí újmou celé tvé pole; a co ve svém milosrdenství rozdáš, mnohonásobně
se vrátí do tvé sýpky. Hleď tedy, abys neztrácel tím, že schraňuješ, ale
shromažďuj si tím, že rozdáváš. Věz, že když dáváš chudákovi, dáváš sobě.
Protože co nenecháš druhému, to nebudeš mít.
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Z našich pramenů
Ačkoli nebyl téměř nikdy sám, modlíval se neustále.
V komůrce svého srdce nacházel světec největší klid uprostřed
světského hluku. Stálý zvyk, modliti se, spojoval duši jeho tou měrou
s Bohem, že nic nebylo s to, aby ho v obcování tom přerušilo. Nikdy
též nepozbyl klidu duše, který jest potřebný k modlitbě. Srdce jeho
bývalo hotovo Bohem se obírat i za nejtěžších prací a starostí, za
hladu a žízně, v únavě, na cestách, ve všech útrapách, jež
provázívají život apoštolský. Poněvadž se mnoho modlil, mnoho
dobrého způsobil.
P. Castilio dí: „Podstatnou známkou života Dominikova jest,
že byl dokonalým mužem modlitby. Ať byl v jakýchkoli okolnostech,
srdce jeho bylo vždy spojeno s Bohem a odpočívalo v Bohu. To je též
příčinou všech milostí, jimiž jeho duše byla vyzdobena; to jest
pramenem velikého pokoje duševního, tiché a milé povahy, jakož i
neutuchající jeho horlivosti. Jeho ustavičné a tajuplné obcování
s Bohem způsobovalo také zvláštní nadpřirozenou líbeznost, která
okouzlovala srdce všech, kteří ho poznali.“
z knihy fr. Filipa Konečného
„Svatý Dominik, zakladatel řádu kazatelského“
vydané v Praze r. 1921

Pochod pro život
Milé sestry a bratři v Kristu,
dne 20. března se v Praze uskutečnil jubilejní padesátý
pochod pro život. Hrstka věřících se vydala z Plzně do
Prahy za krásného slunečného počasí. V kostele sv. Jiljí na pražském
Starém Městě byla sloužena slavná mše svatá za účasti dvou
biskupů, řeckokatolického Ladislava Hučka a salcburského Andrease
Zauna. Celkem koncelebrovalo přes dvacet kněží a bylo přítomno i
mnoho ministrantů.
Kostel byl zcela naplněn, a to všemi generacemi lidí, což byl
náš první silný dojem. Z úst salcburského biskupa zazněla slova,
která mne oslovila. Pan biskup konstatoval, že ochrana lidského
života je jednou z priorit katolíků. Tím podtrhl důležitost zapojení
křesťanů v této oblasti. Dalším povzbudivým momentem pro nás bylo
vidět, jak rok od roku stoupá počet mladých lidí, kteří se zavazují
slibem předmanželské čistoty.
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Po mši svaté jsme se v počtu asi 2000 lidí odebrali na pochod
centrem Prahy. Nesli jsme dřevěné bílé kříže jako symbol za
nenarozené děti. Celou cestu jsme se modlili bolestný růženec a
korunku k Božímu Milosrdenství. Když jsme došli k soše sv. Václava,
zazpívali jsme Svatováclavský chorál a českou státní hymnu.
Pochod pro život byl pro nás duchovním prožitkem. Děkujeme
Pánu, že jsme tak v hojném počtu mohli podat svědectví o úctě
k lidskému životu. Ať Pán odplatí všem, kteří se nejen přímo
zúčastnili, ale i těm, kteří nemohli přijet a nesli nás ve svých
modlitbách. Chci jen připomenout pro ty, kteří by se rádi zúčastnili, že
pochod pro život je každoročně pořádán vždy třetí týden v březnu.
Kéž by nás křesťanů z Plzně, dá-li Pán, jelo příští rok více a tím
bychom přispěli k veřejnému vyjádření úcty k lidskému životu.
Otupělé svědomí lidí je stále nutné probouzet pronikáním do jejich
podvědomí.
Za všechny zúčastněné
Marie Zdislava Švarcová

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
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b) speciální (MS Plzeň):

… za našeho otce biskupa Františka
… za naši diecézi
… za uzdravení ran minulosti (úmysl o. biskupa na duben)
… 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 zdárný průběh oslav 100. výročí plzeňské farnosti
… za farnosti všech našich bratří a sester

Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
Anna Stará
Markéta Aulová
Časné sliby
Kateřina Hyláková
Věčné sliby

10.4.1961
15.4.1962

Úmrtí
† Milena Norberta Koulová 6.4.2000
Svátek
Klára (Gambacorti) Vídeňská 17.4.
Kateřina (Sienská) Hyláková
29.4.
Kateřina (Sienská) Taliánová
29.4.
† Otomar Vojtěch Hana
23.4.

29.4.1994

† Olga Dominika Krabovská 16.4.1996

† Věra Kolumba Mrázová 16.4.1996
Zdislava Švarcová
17.4.1998

 ZPRÁVY 
Příznivcům patnáctiúterkové pobožnosti k sv. o. Dominiku
připomínáme, že 1. úterý této modlitby bude 27.4.
Setkání rady 4. května v 15:30 hod.

Příští schůzka MS bude 4. května 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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