3. květen

číslo 4-5

ročník XVII

Papež varuje: Zdá se, že Západ ztratil zájem o víru
Když papež Benedikt XVI. na Zelený čtvrtek 21. dubna
sloužil mši se svěcením olejů, otázal se, zda západní
společnost neztratila zájem o křesťanskou víru, která
utvářela její kulturu.
Zdá se, že lidé Západu – toho, jenž kdysi býval znám jako křesťanský
svět – „se do značné míry stali lidem nevíry a odtažitosti vůči Bohu,“
řekl papež. „Došlo snad k tomu, že Západ, srdce křesťanského světa,
ztratil o svou víru zájem?“
Navzdory slabosti Západu v současné době, řekl dále papež, mohou
křesťané čerpat odvahu ze „zářných příkladů víry“. Zmínil především
papeže Jana Pavla II., jenž bude 1. května blahořečen. Ale zároveň
uvedl, že zesnulý papež není jediným takovým příkladem, a upozornil
na všechny svaté. „I dnes žijí lidé, kteří svou vírou a láskou vnášejí do
tohoto světa naději“, řekl.
převzato z http://res.claritatis.cz

Postní rekolekce
9. dubna proběhly rekolekce s otcem Augustinem, zde je stručná
„ochutnávka“, která samozřejmě osobní účast nemůže nahradit.
Klademe si otázku – jsem na správné cestě k Bohu?
Bůh se mne ptá – Kde jsi, člověče? Před čím se skrýváš?
Jakmile se ohlížíme jiným směrem, zachvátí nás nejistota.
Náš cíl je nadpřirozený – v Božím zjevení je nám tento cíl ukázán.
Boží jméno – Hospodin milosrdný a laskavý (ale ne proto, abychom těchto jeho
vlastností zneužívali), Otec milosrdenství. Nový zákon v návaznosti na Starý zákon
hlásá nekonečné Boží milosrdenství.

1

DOPISY Laického sdružení sv. Dominika

číslo 4-5 ročník XVII

Nutnost odpouštět – Komu se málo odpouští, ten málo miluje.
Boží prozřetelnost je úsilí Boha vyvést člověka z každé situace.
Přátelství s Ježíšem:
Je toto moje přátelství s Ježíšem bližší než před lety?
Nebo jsme pohrdli slovem Pánovým a sešli na cestu hříchu?
Obvykle se při to střídá věrnost Kristu s nevěrností.
Svátost smíření má vnést Kristův pokoj do našeho srdce.
Existujeme jen proto, že Bůh je dobrý. Bůh tvoří projevem svojí vůle, je to jediný
tvůrce v pravém slova smyslu. Jediným pánem = Pánem je Bůh: Já jsem Pán, tvůj
Bůh.
Písmo svaté nám stále připomíná, jak jsme závislí na Bohu.
Pán Bůh touží po přátelství člověka, ne po otroctví člověka. Znamená to být Božím
přítelem, tedy říkat Pánu z lásky své ano.
Jsme Božími dětmi – jsme svobodni.
Boží vůle:
Bůh miluje člověka a chce pro něho jen dobro. Chce spasit člověka – to je obsaženo
ve všem, co řekl ve SZ skrze proroky a v NZ skrze Ježíše. Máme se snažit žít životem,
jehož zdrojem je Bůh.
Bůh chce naši milující důvěru, touží po člověku, miloval nás první, i když my jsme
toho ještě nebyli schopni.
Boží láska v nás probouzí důvěru a lásku.
V čem spočívá křesťanská dokonalost: V modlitbě, která musí ovlivňovat náš život,
ne jen v modlitbě samotné.
Modlitba je pramenem a regulátorem našeho života.
Modlitba a dobrý aktivní život je projevem lásky k Bohu.
Jak poznáme Boží vůli?
Každé naše rozhodnutí předpokládá poznání, tedy musíme vědět, že je to dobré.
Existuje řada nezměnitelných pořádků, z kterých vycházíme: mravní zákon, přikázání (Desatero) a svědomí + rozum, zkušenosti, poznatky. Svědomí neudává Boží
vůli automaticky, musíme zaujmout osobní spojení s Bohem (jako příklad slouží
starozákonní Mojžíš – ocitl se v bezradnosti, co dělat v konkrétní situaci a Bůh mu
ve stanu setkávání sděluje řešení).
Denně se můžeme postavit před Pána Boha: „Bože, co chceš, abych udělal?“
K výběru správného stanoviska slouží modlitba, je to nejosobnější cesta, jak poznat
a splnit Boží vůli. Bůh od nás očekává víc odvahy rozhodnout se pro tu nejlepší
cestu. Jako měřítko máme lásku (Bůh ji nazývá prvním přikázáním – láska k Bohu,
láska k bližnímu).
Sv. Pavel říká, že naplněním zákona je láska. Pán Ježíš říká, že přišel Zákon naplnit
(Mojžíšův Zákon nevedl k radikální dobrotě, tvořily ho zákazy). Bůh chce od nás
službu z celého srdce, to vyjadřuje v Horském kázání (Slyšeli jste, nezabiješ...). Pán
Ježíš převedl všechno k dokonalosti příkazem – následuj mě, máme ho
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napodobovat. Rabíni nazývali Desatero chlebem života, Pán Ježíš říká: „Já jsem
chléb života“; to znamená: pro nás je Ježíš celým Zákonem.
Ježíš hlásá: 1. Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný. 2. Milujte se navzájem.
3. Umyl jsem učedníkům nohy, dal jsem vám příklad, co činit jiným.
Náš život se má měřit napodobením s Ježíšem Kristem, máme napodobovat jeho
postoje, jeho smýšlení. Měli bychom číst Evangelia, rozjímat nad nimi a pochopíme,
že nejzákladnější postoj je postojem lásky, žít pro druhé. Ježíšovy zázraky, každé
slovo svědčí, že nad vším stojí láska. Správný překlad starozákonního svádění Evy
hadem v Ráji nezní budete rozeznávat dobro a zlo, ale budete moci rozeznávat mezi
dobrem a zlem. Co je dobro a zlo určuje Bůh a lidé mají jen poznávat, ne sami
určovat.
zaznamenali Jakub a Judita

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

… za nového magistra řádu fr. Bruna 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 Teol. fakultě v Č. 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 zdárný průběh provinční rady a za dobrou volbu nového 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
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… za farnost u Panny Marie Růžencové v Plzni
… za farnosti všech našich bratří a sester

Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny

Anna Stará
Markéta Aulová
P. Tomáš Pospíšil
Tomáš Mička
Zdislava Tvrdíková
Terezie Šašková
† Otomar Vojtěch Hana
† Vilemína Josefa Ziková

10.4.1961
15.4.1962
9.5.1951
13.5.1933
13.5.1921
17.5.1927
29.5.1927
4.6.1943

Časné sliby

Svátek

Kateřina Hyláková
29.4.1994
Zdislava Švarcová
29.5.1995
† Růžena Jana Krausová 29.5.1995

Klára (Gambacorti) Vídeňská
P. Vojtěch Soudský
† Otomar Vojtěch Hana
Kateřina Hyláková
Kateřina Taliánová
Judita Šmolíková
Vincenc Horáček

† Milena Norberta Koulová VI.1941

Otilie Pánková

VI.1941

Věčné sliby
† Olga Dominika Krabovská 16.4.1996

17.4.
23.4.
23.4.
29.4.
29.4.
5.5.
5.5.

† Věra Kolumba (z Rieti) Mrázová 20.5.

† Věra Kolumba Mrázová 16.4.1996

Zdislava Hlaváčová
Zdislava Prošková
Zdislava Švarcová
Zdislava Tvrdíková

Zdislava Švarcová
17.4.1998
† Marta Lucie Vacková 2.6.2001
Úmrtí

† Milena Norberta Koulová 6.4.2000

† Milena Norberta Koulová

† Vilemína Josefa Ziková 26.4.2010

30.5.
30.5.
30.5.
30.5.
6.6.

 ZPRÁVY 
13. května sestra Zdislava Tvrdíková oslaví 90. narozeniny.
Gratulujeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání!!!
14. května se koná Provinční rada LSSD. Zasedá v Praze a hlavním bodem
jejího programu bude volba nového provinčního moderátora. Prosíme o modlitby
k Duchu svatému za zdárný průběh a požehnaný výsledek této volby!

Příští schůzka MS bude 7. června od 16 hod.
DOPISY - informační měsíčník laiků O.P. Vydává Laické sdružení sv. Dominika – Místní sdružení Panny
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