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číslo 6-7

ročník XVII

Prvně jsem chtěl napsat poslední úvodníček před prázdninami
o volnu a o odpočinku, který je taky v Božím záměru, tak jako i jiná
lidská činnost. I o Bohu se praví, že sedmý den odpočíval. Oslovilo
mě však zase Boží slovo z minulé neděle. Především věta:
„Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále
připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší
naděje, ale ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít přitom
sami dobré svědomí!“ (1 Pt 3,15-16)
Prvně jsem o tom promlouval ke svým farníkům minulou neděli a
pak jsem si uvědomil, že to napomenutí platí ještě více pro laiky
sv. Dominika – členy řádu kazatelů.
Snad vám už nemusím zdůrazňovat a dokazovat, že křesťanství
není soukromé náboženství a že svou lásku k Bohu musíme prokazovat naším vztahem k bližnímu. V křesťanství nelze budovat vlastní dokonalost a přitom zapomínat na bližního, který možná leží před
našimi dveřmi. To jsme snad už dávno pochopili všichni.
Prvně bychom se tedy měli ptát jaká je skutečně naše naděje?
Nemyslím to, co ústy vyznáváme, ale kam je zaměřeno naše srdce.
Doufám, že to není něco, co se vyčerpá v tomto světě. Že to nejsou jen
děti nebo vnoučata, ale ani starost jak dopadne důchodová reforma.
Nemysleme, že je to jen naše soukromá starost – „Čím srdce plné, tím
ústa přetékají!“ Vždy se nějak navenek projeví, čím žijeme. Přivádí-li
nás k zoufalství důchodová reforma, činnost naší vlády nebo budoucnost dětí a vnoučat, pak asi Bůh není na prvním místě. Vždyť On
nám otevřel nekonečné obzory v nichž takové problémy zanikají jako
prkotiny. To se projeví nejen z našich slov, ale i z našeho jednání.
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Právě v době velikonoční se máme posílit v naději na zmrtvýchvstání a my se máme jevit jako lidé žijící v tomto světě, ale zakotvení
v Bohu. To je vlastně naše první preevangelizace, která zazní dříve,
než promluvíme. Bez tohoto postoje jsme nevěrohodnými svědky
něčeho, co sami nežijeme. Musíme mít sami „…dobré svědomí…“,
když chceme bližním předat naději v Boha.
Samotnou naději však nelze předávat jen dobrým příkladem. Přijde
okamžik, kdy je čas ke svědectví slovem. Tehdy se projeví, jak Krista
známe. Určitě jste si vzpomněli na výrok nejznámějšího překladatele
Bible – sv. Jeronýma. On říká: „Neznalost Písma je neznalost Krista!“
A zde bych ocenil, jak nám nahrává požadavek našich biskupů. Určitě
zvláště my bychom se měli účastnit na soustavné četbě Písma, jak
nám to biskupové připravili.
Uvidíte kolik „objevů“ uděláte, když si poctivě přečtete Písmo
svaté. Nejen objevů míst, která liturgie necituje, ale i známých míst
Písma, když je budeme číst v souvislosti. Nebude na škodu, když si
místa, jimž jste neporozuměli nebo jste udělali „objev“, přinesete na
schůzku a podělíte se o ně. Čemu nerozumíte se pokusím objasnit a co
jste „objevili“ poučí i ostatní. Nebojte se, ostatní jsou na tom podobně.
Můžete začít i když jste nezačali hned 1.6., v rozpisu jsou i volné dny.
Jimi biskupové pamatují na ty, kdo to opravdu ze spravedlivého
důvodu nestihli anebo i jinak jsou pozadu.
V četbě bude s vámi i Duch Svatý, jehož dary, které jsme
v biřmování přijali, si připomeneme příští neděli.
o. Prokop
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Adopce na dálku
Přinášíme překlady dvou posledních dopisů:
Drazí adoptivní rodiče,
pozdravení a požehnání od biskupa kurnoolského Mons.
Dr. Anthony Poola. Činí mně potěšení psát Vám tento dopis, doufám,
že Vás zastihne při pevném zdraví v souladu s Vašimi povinnostmi.
Oceňuji a velmi si vážím Vaší nekonečné pomoci naší kurnoolské
diecézi.
V tomto milostí naplněném čase půstu a radostí naplněné
době Velikonoc přeji Vám a Vašim rodinám ŠŤASTNÉ VELIKONOCE. Ať Vám Pán žehná skrze velikonoční radost a mír nyní i navěky. Zmrtvýchvstání Krista je konečná odpověď na naše modlitby,
na nejhlubší tužby našich vyhladovělých srdcí. Velikonoční radost je
předzvěst radosti v nebi, která je radostí nejvyšší.
Pokud říkáme nebo zpíváme „Ježíš vstal…“, nemyslíme tím,
že akt Zmrtvýchvstání je hotov jednou provždy, spíše je to děj
každodenní. Ježíš vstává znovu a znovu i nyní. Kdykoli vykonáme
malý čin lásky pro nejmenšího z Jeho bratří (Mt 25,45), způsobíme,
že Ježíš vstane znovu a znovu. Současně si můžeme být jisti, že dokud neděláme druhým, co se od nás očekává, ukřižováváme Ježíše.
Nebuďme těmi, kdo křižují, spíše buďme těmi lidmi Velikonoc, kteří
křísí Ježíše láskou, péčí a pomocí.
Všichni naši seminaristé a sponzorované děti si vedou ve škole dobře díky milosti Boží a Vašim milým modlitbám a podpoře. Jsou
zaměstnáni svými ročníkovými zkouškami. Laskavě se za ně modlete. Některé ze sponzorovaných dětí úspěšně zakončují školu a
budou pokračovat v dalším studiu. Jejich úspěch je rovněž výsledkem laskavosti Vašich srdcí a finanční podpory každého milého
sponzora.
Srdečně DĚKUJI spolu s našimi dětmi a seminaristy za všechny oběti, které konáte pro světlou budoucnost těchto malých dětí.
Směřuji své modlitby Vám, Vašim rodinám, příbuzným a blízkým.
Modlete se s láskou za mě, naše děti a naši kurnoolskou diecézi.
Děkuji za množství Vašich cenných modliteb. Bůh Vám žehnej.
S PŘÁNÍM SVATÉ A SLAVNÉ VELIKONOČNÍ DOBY
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Nechť nám Vzkříšený Pán dá milost k růstu v Jeho lásce, nechť nám
velikonoční radost přináší dobré ovoce ve všem našem snažení.
Budování života a vztahů je náš cíl.
Bůh žehnej Vašim štědrým srdcím.
S požehnáním a stálou modlitbou
+ Antony Poola D.D., biskup kurnoolský
Milá Pavlo Ženíšková,
láskyplné a srdečné pozdravy Vám zasílá Vaše sponzorované dítě.
A také se za Vás každodenně modlím.
Má drahá,
učím se dobře, dobře se mi daří a mé ročníkové zkoušky jsou blíž a
blíž a tak bych chtěl mít dobré známky a pěkné hodnocení.
Také hraji kopanou a mám rád kriket, vlastně nejraději.
PŘEJI VÁM ŠŤASTNÉ VELIKONOCE.
Vaše adoptované dítě
Uday Kumar
Překlad Judita a Vincenc
Abychom opět netápali, uvádíme mapu (A = Kurnool):
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Provinční rada LSSD 2011
Dne 14.5.2011 se v Praze uskutečnilo za účasti otce provinciála
Benedikta Tomáše Mohelníka OP, Th.D. a provinčního promotora pro
dominikánské konsociace otce Savia Řičici OP jednání provinční rady
Laických sdružení sv. Dominika. Zasedání se zúčastnilo celkem 19 členů
provinční rady s hlasovacím právem. Dosavadní provinční moderátorce
sestře Dagmar Ester Kopecké byl členy provinční rady vysloven za její
nasazení při vykonávání jejího oficia velký dík, jehož symbolickým
vyjádřením bylo předání daru.
Poté bylo přikročeno k volbě nového provinčního moderátora, jím se
stal Václav Jindřich Valeš, vlastním jménem JUDr. Bc. Václav Valeš Ph.D.
(* 1979). Ten je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity
v Plzni, kde v současnosti přednáší konfesní, kanonické a římské právo, a
Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. S manželkou
Jarmilou má dvě děti (syn Václav Benedikt, další ještě nenarozené), pracuje
jako právník Královské kanonie premonstrátů na Strahově, je autorem řady
publikací a odborných článků, věnovaných převážně otázce vztahu mezi
státem a církvemi (např. Konfesní právo – průvodce studiem, Praha 2008;
Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989, Brno 2009).
Roku 2002 byl přijat do LSSD ve Všerubech u Plzně, od roku 2008 je jeho
představeným. Pro členy LSSD je uvedená volba dalším důvodem k modlitbě, spíše prosebné než děkovné.
Zároveň došlo k obsazení dalších oficií – nově zvolený provinční
moderátor se souhlasem provinční rady jmenoval sociem bratra Jana Vincenta Horáčka, představeného místního sdružení v Plzni; ekonomkou pak
byla provinční radou jednomyslně zvolena sestra Michaela Jana Kvapilová,
představená místního sdružení v Jablonném v Podještědí.
Z jednání provinční rady dále vyplynul návrh sloučit konání příštího
formačního setkání s provinční radou, a to zhruba v březnu 2012. Otevřená
zůstává také otázka místa konání (návrhy: Vranov u Brna, Svatá Hora
u Příbrami, Český Těšín, Kolín). Jak termín, tak místo budou upřesněny
v nejbližších měsících v závislosti na kapacitě a obsazenosti navrhovaných
lokalit.
Václav Jindřich
převzato z OPuscula

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

… za nového magistra řádu fr. Bruna Cadoré
… za pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duku OP
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… 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 letní misie v Krnově
… za Světové dny mládeže v Madridu 2011
… za Postupovy v jejich těžké životní situaci
b) speciální (MS Plzeň):

… za našeho otce biskupa Františka
… za naši diecézi
… 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
… za našeho adoptovaného syna Udaye Kumara Gallelu
… za otce biskupa Anthony Poola
… za kurnoolskou diecézi
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Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
P. Alvarez Kodeda
Inocenc Starý
P. Vojtěch Soudský
Kateřina Hyláková
† Marie Malvína Kosová
† Marta Lucie Vacková
Mannes Svejkovský
Tomáška Srbecká
P. Cyril Molnár
† Marie Kateřina Jandová
Klára Vídeňská
Kateřina Taliánová
Adelaida Holubová
Jeroným Ježík

30.6.1961
9.7.1954
18.7.1952
18.7.1973
25.7.1922
29.7.1925
1.8.1986
3.8.1963
3.8.1966
17.8.1931
20.8.1932
22.8.1973
25.8.1939
3.9.1970

Časné sliby
Monika Lhotáková

Věčné sliby
16.6.1995

Augustin Nečas
17.7.2001
P. Prokop Bahník
8.8.1979
† Zdeňka Česlava Černá 8.8.1994
Zdislava Hlaváčová
8.8.1994

† Marie Kateřina Jandová 16.6.1996

Diana Váňová
P. Alvarez Kodeda
P. Cyril Molnár

16.6.1996
28.8.1993
29.8.1992

† Milada Candida Chvostová 8.8.1994

† Věra Anunciáta Pirnerová
IX.1949

† Marie Malvína Kosová 8.8.1994

Zdislava Prošková

Magdalena Milfortová

† Milena Norberta Koulová 8.8.1994

IX.1949

† Miroslav Albert Němec

Otilie Pánková
Terezie Pázralová

Kněžské svěcení
P. Alvarez Kodeda
P. Cyril Molnár
P. Prokop Bahník
P. Augustin Prokop
P. Vojtěch Soudský
P. Tomáš Pospíšil

20.6.1998
20.6.1998
22.6.1982
26.6.1977
22.8.1987
22.8.1987

8.8.1994
8.8.1994

8.8.1994
8.8.1994

† Věra Anunciáta Pirnerová 8.8.1994

Zdislava Prošková
Terezie Šašková
† Antonín Patrik Vlasák
Zdislava Tvrdíková
P. Cyril Molnár
P. Alvarez Kodeda
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Úmrtí
† Anna Antonína Hasmanová 8.7.1999
† Olga Dominika Krabovská VIII.1999
† Marie Malvína Kosová
13.8.1999
Svátek
Diana Váňová
8.6.
Magdalena Milfortová
22.6.
Inocenc Starý
22.6.
P. Prokop Bahník
4.7.
† Zdeňka Česlava Černá
17.7.
† Růžena Jana (z Azy) Krausová 2.8.
† Olga Dominika Krabovská
8.8.
Edita (Stein) Blažková
9.8.
Mannes Svejkovský
18.8.
Jakub (z Bevagne) Brůha
23.8.
Monika Lhotáková
27.8.
P. Augustin Prokop
28.8.
Augustin Nečas
28.8.

 ZPRÁVY 
Slavnost sv. otce Dominika bude letos v pondělí 8. srpna
v 18 hodin.

Příští schůzka MS bude 6. září 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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