1. únor

číslo 2

ročník XVII

V neděli jsme slyšeli v evangeliu Matoušovo osmero
blahoslavenství. Je to notoricky známý text. Možná nám slovo
„blahoslavený“ bude znít trochu jinak. Dosud jsme tento pojem slyšeli
z tohoto úryvku Matoušova evangelia nebo v jeho obdobě ve čtyřech
blahoslavenstvích podle Marka. Pak se tento titul přidává jako první
stupeň v procesu kanonizace světce. Sv. Zdislava jej přijala téměř na
jedno století a někteří jej požívají doposud.
Jak jinak zní tento titul u člověka, kterého jsme viděli na TV
obrazovkách nebo jsme s ním udělali jinou osobní zkušenost. Jistě
tušíte kam mířím – 1. května nechá papež Benedikt zapsat do seznamu
blahoslavených svého předchůdce Jana Pavla II. Vím, o čem mluvím,
podal jsem si s ním několikrát ruku a prohodil s ním i několik vět.
Už to není světec s nějakým legendárním životopisem, ale
člověk z masa a kostí. Snad to není jenom můj pocit. Určitě si pak
uvědomíme, že je to šance i pro každého z nás. Tuto skutečnost
umocňuje čtení z Pavlova listu do Korinta, který zdůrazňuje, že mezi
učedníky Kristovy nepatří mnoho těch, které svět oslavuje.
Blahoslavenství – svatost je přirozeným vyvrcholením lidského
života. Tak tomu učí i naši řádoví otcové. Svatost je dosažení spásy a
nezáleží na tom, zda si toho někdo všimne nebo dokonce naše jméno
zapíše do soupisu svatých. Blahoslavenství nám tak vyměřují metu,
o co máme usilovat, abychom se zalíbili Bohu.
Měli bychom je znát jako známe desatero. Desatero je
negativní zákon – říká nám, co nemáme dělat, abychom nepozbyli
milost posvěcující. Blahoslavenství nám naopak říkají jaký vztah
máme mít k majetku, jak se máme stavět k hříchu a že utrpením
netratíme, ale připodobňujeme se Kristu.
Blahoslavenství jsou tedy pro nás neustálou výzvou a jak je
patrné z životů svatých, které nám Církev dává za příklad, výzvou
reálnou.
o. Prokop
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65. výročí založení a zahájení činnosti sekulárního institutu
Dílo blažené Zdislavy (1946 – 2011)
Náš sekulární institut Dílo blažené Zdislavy je součástí
dominikánské rodiny. Jeho zakladatel PhDr. Jan Bernardin Skácel, OP
před pětašedesáti lety založil společně s MUDr. Marií Veselou
společenství sester, jejichž posláním bylo pomáhat biskupům a kněžím
v pastoraci zvláště v pohraničních farnostech, oslabených odsunem německého obyvatelstva.
15. ledna 1946 složila doživotní sliby v kostele v Holýšově
v plzeňské diecézi zakladatelka a první sestra. Oficiální činnost zahájilo
společenství 19. března 1946 otevřením kursu pro laické katechetky.
Později se sestry usadily také na faře v Hradci u Stoda a na žádost
biskupa Štěpána Trochty pracovaly na různých místech v litoměřické
diecézi. Veřejně mohly sestry pracovat jen do roku 1950, pak přešly do
ilegality a působily tajně. Pracovaly jako pomocnice na farách nebo
v civilních zaměstnáních většinou ve zdravotnictví. V šedesátých letech
se společenství rozšířilo také na Moravu.
K oficiálnímu církevnímu schválení institutu došlo až 26. prosince 1990. V této době mělo Dílo blažené Zdislavy 35 sester a kandidátek.
Sestry otevřely v Litoměřicích Charitní domov Zdislava pro přestárlé
kněze a věřící laiky a dále působily podle svých sil ve farnostech. Nyní
jádro institutu, které tvoří staré sestry, žije společně v Charitním domově
na Moravci, dvě sestry působí v Praze a jedna v olomoucké diecézi. Celé
společenství má 12 sester s doživotními sliby. Jeho spirituálem je P.
Antonín Krasucki, OP.
Jubileum našeho společenství chceme oslavit především duchovně. Každý měsíc jubilejního roku chceme společně rozjímat nad jedním
rysem spirituality našeho společenství a modlit se za jeho další směřování
a apoštolát. K tomu vydáváme Jubilejní sešitek s úmysly modliteb.
15. leden prožijeme v modlitbách a obětováním mše svaté na poděkování
za vznik Díla s prosbou o požehnání pro jako další existenci. Na 19. března plánujeme děkovnou mši svatou na Moravci s obnovením slibů. Dílo
se také oficiálně zúčastní pouti ke hrobu sv. Zdislavy v Jablonném
28. května a pouti v Křižanově 29. května.
U příležitosti jubilea chceme vydat knihu o našem společenství,
vytvořit informační leták pro případné zájemce a informovat o možnostech zasvěceného života v našem společenství v katolickém tisku.
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V tomto roce plánujeme uskutečnit ve spolupráci s P. Antonínem
Krasuckim tyto akce:
 25. - 27. března - duchovní obnovu pro mladé
v dominikánském klášteře v Praze
 10. - 14. července - duchovní obnovu pro mladé
na Olšanských horách v Rudě nad Moravou
 15. července - Den seniorů v Rudě nad Moravou
 17. - 20. listopadu - Exercicie pro sestry sekulárních institutů
v klášteře dominikánů v Praze
Prosíme všechny členy dominikánské rodiny o modlitbu za naše
společenství a děkujeme všem bratrům dominikánům, kteří nám jakkoliv
pomáhali a pomáhají. Rádi mezi sebou přivítáme ženy, které mají velkou
lásku k Církvi, chtějí žít zasvěceným životem uprostřed světa a vnášet do
něj hodnoty evangelia.
Lenka Bernadetta Nezbedová
převzato z www.op.cz

Prosby o modlitby
a) obecné (převzato z OPuscula):
… za nového magistra řádu fr. Brunona Cadoré
… za pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duku OP
… za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry zastávající
provinční oficia
… 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 křesťany v Iráku
… 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 projekt kláštera mnišek v Praze-Lysolajích
… 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 dobrou přípravu letošního zasedání naší provinční rady a
požehnání pro výběr kandidátů na provinčního moderátora
… 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

Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
Monika Lhotáková
† Miroslav Albert Němec
P. Prokop Bahník
Lukáš Jirka

7.2.1936
12.2.1917
18.2.1952
1.3.1958
Kateřina Taliánová

Věčné sliby
Kateřina Taliánová

6.2.2010
† Miroslav Albert Němec

Svátek
Jordán (Saský) Basl

Časné sliby
13.2.2007
Úmrtí
10.2.1999

13.2.

 ZPRÁVY 
Novicmistrem našeho MS jsem jmenoval bratra Josefa Jakuba Brůhu,
prosím o modlitby o Boží požehnání pro jeho působení v tomto oficiu. Vincenc

Příští schůzka MS bude 1. března 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.

4

